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AKTUALIZACE 127 
 
datum vydání:   7.4.2023 
označení balíčku:   TOX_AKT_127.zip 
 
kódové označení balíčku: : 278.175_2023.02.00 
Instalace je vyhodnocena a nabídnuta automaticky v rámci spuštění programu TO2Client.exe. 
 
Změny zařazené v doplňcích: 

 



červená   připraveno pro aktualizaci 127 
zažluceno   připravujeme pro další doplňky či aktualizace 

 
Obsahuje i veškeré změny v doplňcích k aktualizaci (126): 

Vydáno dne 17.1.2023 http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_126_D01.pdf 
Vydáno dne 27.1.2023 http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_126_D02.pdf 

 

ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH FORMULÁŘÍCH 
 

 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
<5405_27-8_U2B.1-2> pro podání tvrzení od roku 2021 

Doplnění 
Při sestavení rozpisem doplněna do §7 nová funkčnost, aby uživatel mohl ovlivnit 
řazení činností do tabulky B – druh činnosti na straně 1 Přílohy 1. K činnosti, která je 
poplatníkem považována za hlavní, je potřeba dát v položce pro název činnosti 
(popis) na začátek mezeru: 

 
Tento záznam program umístí na straně 1 přílohy 1 jako hlavní činnost: 

 
…mezeru na začátku v názvu přitom zruší. 
 

 Přiznání k dani z přidané hodnoty 
<5401_23_U2B.2> pro podání za období roku 2023 

http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_126_D01.pdf
http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_126_D02.pdf


Doplnění 
Na základě změn v aplikaci MojeDaně z 9.2.2023 byly provedeny tyto úpravy: 
Sestavení formuláře, položkové změny: 
 V hlavičce přiznání v sekci pro určení typu podávající osoby byly doplněny 2 nové položky 

„Neplátce-pořízení NDP §19“ a „Neplátce-dodání NDP §19“, původní položka „Neplátce daně 
§19 nebo §108“ byla přejmenována na „Neplátce daně dle §108“,. 

 V hlavičce přiznání byla doplněna nová položka „Datum pořízení/dodání nového dopr. 
prostředku“. 

Sestavení formuláře, funkčnost: 
 Pokud je nastaven typ podávající osoby „Neplátce daně dle §108“ nebo „Neplátce-pořízení NDP 

§19“ nebo „Neplátce-dodání NDP §19“, pak je kolonka „Neexistují-li údaje pro stranu 2, 
proškrtněte (X)“ nepřístupná a je automaticky zatržena. 

 Pokud je nastaven typ podávající osoby „Identifikovaná osoba dle §6g až §6l“, pak je kolonka 
„Neexistují-li údaje pro stranu 2, proškrtněte (X)“ nepřístupná pro změny a není zatržena. 

 Pokud je nastaven typ podávající osoby „Neplátce-pořízení NDP §19“ nebo „Neplátce-dodání 
NDP §19“, pak je kolonka „Datum pořízení/dodání nového dopr. prostředku“ přístupná k zápisu 
a datum je třeba vyplnit. Pokud je nastaven jiný typ podávající osoby, pak je kolonka „Datum 
pořízení/dodání nového dopr. prostředku“ prázdná a není přístupná k zápisu. 

 Pokud je nastaven typ podávající osoby „Neplátce daně dle §108“, pak je editor C.Oddílu (strana 
2) v řádném či opravném přiznání ve speciálním režimu, kdy jsou k vyplnění dostupné pouze 
řádky 62 a 64. V obou řádcích by měla být uvedena stejná hodnota. 
V dodatečném přiznání je přístupný k vyplnění pouze řádek 66. 

 Pokud je nastaven typ podávající osoby „Neplátce-pořízení NDP §19“, pak je editor C.Oddílu 
(strana 2) v řádném či opravném přiznání ve speciálním režimu, kdy je k vyplnění dostupný pouze 
řádek 64. 
V dodatečném přiznání je přístupný k vyplnění pouze řádek 66. 

 Pokud je nastaven typ podávající osoby „Neplátce-dodání NDP §19“, pak je editor C.Oddílu 
(strana 2) v řádném či opravném přiznání ve speciálním režimu, kdy je k vyplnění dostupný pouze 
řádek 65. 
V dodatečném přiznání je přístupný k vyplnění pouze řádek 66. 

 Pokud je nastaven typ podávající osoby „Plátce daně“  nebo  „Identifikovaná osoba“ nebo 
„Skupina“, pak je editor C.Oddílu (strana 2) v běžném režimu a lze vyplňovat všechny vstupní 
kolonky. 

 Pro subjekt, který nemá přiděleno DIČ, se do kolonky DIČ z adresáře přebírá u fyzické osoby její 
rodné číslo, u právnické osoby její IČO.    

Výstupy: 
 Před tisk a generování XML zařazeny nové kontroly/upozornění na správnost vyplnění 

v souvislosti se zařazením nových položek a funkčnosti. 
 Generování XML–souboru pro elektronické podání je upraveno dle nových pravidel a upravené 

struktury písemnosti DPHDP3. 
 Opis přiznání (PDF) obsahuje oproti stávajícímu vzoru č.23 formuláře DPH i kolonky, které byly 

v editoru (a v aplikaci MojeDaně) nově zařazeny do hlavičky přiznání, aby odrážel kompletní stav 
pořízeného přiznání. Nová podoba formuláře, včetně pokynů, vyjde následně i ve Sbírce zákonů. 

 

 Přehled OSVČ sociální pojištění 
<SP01_22_U2B.1-2> pro sestavení a podání za rok 2022 a v průběhu roku 2023 

Doplnění 
Doplněna nová funkčnost: 
V sekci F pro výpočet nové zálohy je možno využít funkci nulování nové zálohy i v případě, kdy má 
OSVČ přerušenou činnost: 

https://adisspr.mfcr.cz/pmd/dokumentace/prehled-zmen


 
Doposud to program umožňoval pouze při ukončení činnosti 
Podmínkou pro zobrazení zatrhávacího políčka pro nulování je zápis data přerušení činnosti 
v adresáři: 

 
ČSSZ toto vynulování nové zálohy v Přehledu již při elektronickém podání akceptuje, pokud OSVČ ví, 
že v roce podání tohoto Přehledu neobnoví činnost. V případech, kdy to není jisté, výši nové zálohy 
nechejte vypočtenou, aby dle ní OSVČ začala platit zálohy v případě obnovení činnosti. 
 

 Přiznání k dani silniční 
<5407_19_U2B.1> pro podání v roce 2022 
<5407_19_U2B.2> pro podání v průběhu roku 2023 

Úprava importu dat do programu TaxOff ze XML souboru vygenerovaného daňovým 
portálem. 

 
 

NOVĚ ZPROVOZNĚNÉ FORMULÁŘE 
 

Připravujeme 
 Tiskopisy k dani z neočekávaných zisků 
 Generální finanční ředitelství ve spolupráci s Ministerstvem financí zveřejňuje předpokládanou 

podobu tiskopisů vztahujících se k daňovým povinnostem daně z neočekávaných zisků. 
Tiskopisy budou po dokončení legislativního procesu součástí vyhlášky č. 525/2020 Sb., o 
formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a budou dostupné v 
databázi tiskopisů. 

 Daň z neočekávaných zisků dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 
366/2022 Sb. (dále jen „zákon o daních z příjmů“), je koncipována jako samostatná daň z příjmů 
právnických osob. Určení základu daně a daně z neočekávaných zisků bude proto realizováno v 
rámci samostatného daňového přiznání, které bude poplatníkem daně z neočekávaných zisků 
podáváno za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, která alespoň 
částečně spadají do období uplatnění daně z neočekávaných zisků, kterým je kalendářní rok 2023 
až 2025. 



Pro splnění této povinnosti je vydáván tiskopis daňového přiznání k dani z 
neočekávaných zisků s označením 25 5563 MFin 5563 – vzor č. 1 včetně pokynů k 
vyplnění s označením 25 5563/1 MFin 5563/1 – vzor č. 1. Tiskopis daňového přiznání 
lze využít i pro splnění povinnosti podat oznámení o fiktivní dani z neočekávaných 
zisků podle § 38ab zákona o daních z příjmů. 
 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ ÚPRAVY 
 

 Odeslání souborů do datové schránky klienta 
Doplnění 
Doplněna nová funkce pro odeslání souborů do datové schránky subjektu. 

 
Odesílá z datové schránky uživatele programu, případně od majitele licence, jsou-li 
zapsány obě (zejména víceuživatelské verze), nabídne DS uživatele, ale je možné zvolit 
i DS od majitele. 
K odeslání se nabídne jak opis PDF, tak XML pro elektronické podání, případně i 
všechny přílohy (obecné, předepsané).  



Program soubory zašle do datové schránky subjektu, pokud na kartě Základní údaje 
v Adresáři je v sekci zapsán identifikátor datové schránky subjektu (uživatel ani heslo 
není potřeba uvádět). 
Upozornění: 
Tato služba je zpoplatněna provozovatelem systému datových schránek (Česká 
pošta) dle aktuálních ceníků vydaných provozovatelem DS. 
 

 

 Adresář, Základní údaje – Plátcova pokladna 
Doplnění 
V případě, že se jedná o plátcovu pokladnu, zatrhnout parametr Jedná se o plátcovu 
pokladnu a zadat číslo pokladny přidělené FU do DIČ. Pak program nevyžaduje zápis 
rodného čísla ani IČA, ani nekontroluje modulo rodného čísla / IČA a umožní vytvoření 
pouze určitých formulářů pod kategoriemi vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti 
a daně vybírané srážkou: 
 5111_8 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ 
 5129_6 Žádost o zrušení registrace 
 5459_24 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
 5241_12 ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém 

bonusu z měsíčního zúčtování  
 5246_12 ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém 

bonusu z ročního zúčtování 
 5466_18 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 
 5478_17 Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da zák.586/1992 Sb. 
 5516_14 Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů 

Při elektronickém podání těchto předá program do XML informaci o typu subjektu: L – 
Plátcova pokladna. 

 
 

AKTUALIZACE VZOROVÉ DATABÁZE 
 

 Číselníky 
Typy písemností – aktualizováno dle změn zveřejněných MFČR v 6. týdnu t.r. 
Připravujeme: 
 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

 
Aktualizace číselníků v souladu s aktualizacemi v aplikaci EPO MFČR dle veřejného rozhraní 
číselníků EPO (změny MFČR nezveřejňuje): 
 ze dne 1.2.2023: 

KOEF_STA, KOEF_JED. 

 ze dne 16.2.2023: 
KOEF_STA. 

 ze dne 2.3.2023: 
KOEF_STA, KOEF_JED, KOEF_POZ. 

 ze dne 13.3.2023: 
KOEF_STA, KOEF_JED. 

UPOZORNĚNÍ 
Vzhledem ke změnám ve výpočtových koeficientech až po termínu podání 
DNEM2023 se může změnit i vypočtená daň a lišit se od vyměřené daně.  

 



 

 Legislativa 
Aktualizace v oblastech (viz menu Doplňky/Daňové zákony – F3):  
 01 Správa daní, 
 02 Daně z příjmů,  
 03 Zdravotní pojištění, 
 04 Sociální pojištění, 
 06 Silniční daň, 
 09 Daň z přidané hodnoty, 
 11 Odvody z elektřiny ze slunečního záření, 
 90 Zaměstnanost a mzdy, 
 99 Ostatní. 
Připravujeme novelizace: 

 01 Správa daní, 
 02 Daně z příjmů,  
 90 Zaměstnanost a mzdy, 
 99 Ostatní. 
 
 

PŘIPRAVUJEME 
Od 7.7.2023  
daň z neočekávaných zisků 
novelizace legislativy a číselníků 

 
 

AKTUALIZACE 126 
 
datum vydání:   5.1.2023 
označení balíčku:   TOX_AKT_126.zip 
 
kódové označení balíčku: : 270.170_2023.01.00 
Instalace je vyhodnocena a nabídnuta automaticky v rámci spuštění programu TO2Client.exe. 
 
Změny zařazené v doplňcích: 

 
červená   připraveno pro aktualizaci 126 
zažluceno   připravujeme pro další doplňky či aktualizace 

 

ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH FORMULÁŘÍCH 
 

 Přiznání k dani silniční 
<5407_19_U2B.1> pro podání v roce 2022 
<5407_19_U2B.2> pro podání v průběhu roku 2023 

Aktuální formuláře (novela 142/2022) byly zapracovány 20.7.2022, včetně detailního popisu. 
Aktualizována nápověda a zákony.  
Data vložená v průběhu roku 2022 označená jako „pracovní záznam“ připravena pro podání 
přiznání za rok 2022. Ostatní přiznání sestavená v průběhu roku 2022 zůstávají beze změn. 
Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky v provozu.  



Novinka 
Daňový portál umožňuje podání i v průběhu roku ke dni (úmrtí, likvidace). 
 

NOVĚ ZPROVOZNĚNÉ FORMULÁŘE 
 

 Přiznání k dani z nemovitých věcí 
<5450_18_U2B.2> připraveno pro podání tvrzení na rok 2023 

Formuláře a pokyny beze změn. 
Aktualizována nápověda (Vyhláška o cenách, zákon o katastru) 
Výpočtové číselníky nových průměrných cen dle katastrů, koeficientů na rok 2023. 
Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky v provozu (na 
Daňovém portále MFČR od 1. 1. 2023). 

 
 Placení DNEM přes SIPO 

<5557_2_U2B.7> připraveno pro sestavení v roce 2023. 
Změny ve formuláři a pokynech NEJSOU. 
Do nápovědy doplněny i změny v legislativě platné od 1. 1. 2023.  
Elektronické podání státní správa nepodporuje, formulář se podává v tištěné podobě na podatelně příslušného 
územního pracoviště, případně, pokud má subjekt zřízenu datovou schránku, v PDF formátu jako příloha k datové 
zprávě. 

 
 Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem 

<5559_2_U2B.1> připraveno pro sestavení v roce 2023. 
Zapracována nová verze formuláře k sestavení včetně pokynů. 
Do nápovědy doplněny i změny v legislativě platné od 1. 1. 2023.  
Elektronické podání státní správa nepodporuje, formulář se podává v tištěné podobě na podatelně příslušného 
územního pracoviště, případně, pokud má subjekt zřízenu datovou schránku, v PDF formátu jako příloha k datové 
zprávě. 

 
 Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ 

<89325_9_U2B.9> připraveno pro sestavení a podání v roce 2023. 
Změny ve formuláři a pokynech NEJSOU. 
Do nápovědy doplněny i změny v legislativě platné od 1. 1. 2023. 
Elektronické podání je v provozu, u tohoto formuláře program generuje XML, tento je nutno ručně importovat na 
stránku ČSSZ. 

 

 Paušální režim 
Zprovozněny formuláře pro paušální režim pro sestavení a podání od roku 2023, jsou k dispozici u 
subjektů, které mají na kartě Stav zpracování (v roce 2023) zatržen parametr Paušální daň: 
 <5255_2_U2B.1> Oznámení o vstupu do paušálního režimu, zapracován nový formulář včetně 

pokynů k sestavení a aktuálního znění zákona. 
V rámci sestavení se do tabulky Závazky generuje záznam pro Oznámení o vstupu i zálohy na 
celý kalendářní rok. 
Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky, v provozu. 

 <5256_3_U2B.1> Oznámení o nesplnění podmínek pro vstup do paušálního režimu, zapracován 
nový formulář včetně pokynů k sestavení a aktuálního znění zákona. 
Formulář lze v rámci programů TOX podat přes datovou schránku uživatele, nebo odeslat 
emailem subjektu, pro který byl uživatelem sestaven.  

 <5257_1_U2B.3> Oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu, formulář zůstal dle 
roku 2021, aktualizovány pokyny k sestavení a aktuální znění zákona. 
Formulář lze v rámci programů TOX podat přes datovou schránku uživatele, nebo odeslat 
emailem subjektu, pro který byl uživatelem sestaven.  



 <5258_3_U2B.1> Oznámení o ukončení paušálního režimu, zapracován nový formulář včetně 
pokynů k sestavení a aktuálního znění zákona. 
Formulář lze v rámci programů TOX podat přes datovou schránku uživatele, nebo odeslat 
emailem subjektu, pro který byl uživatelem sestaven.  

Novinka 
 <5260_1_U2B.1> Oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu nebo o jiné výši paušální daně, 

zapracován nový formulář včetně pokynů k sestavení a aktuálního znění zákona. 

Formulář lze v rámci programů TOX podat přes datovou schránku uživatele, nebo odeslat 
emailem subjektu, pro který byl uživatelem sestaven.  

Pro stanovení výhodnosti využití paušálního režimu program TAXOFF nabízí dle nové legislativy 
nově upravené pomocné výpočty, viz další popis. 
 

 Přihlášky k registraci, Obecná písemnost  
Fyzických osob <5101_22_U2B.1> 
Právnických osob <5102_23_U2B.1>  
Plátcovy pokladny <5105_13_U2B.2> 
Žádost o zrušení registrace <5129_6_U2B.1> 
Oznámení o změně registračních údajů <5111_8_U2B.3>  
Přihláška k registraci pro daň z přidané hodnoty pro fyzické i právnické osoby <5104_9_U2B.2> 
Příloha přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty <5501_1_U2B.6> 
Obecná písemnost <OBEP_1_U2B.13> 
vše výše připraveno pro podávání v roce 2023. 
Zapracovány nové verze formulářů k sestavení včetně pokynů. 
Do nápovědy doplněny i změny v legislativě platné od 1. 1. 2023.  
Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky v provozu (na 
MFČR od 1. 1. 2023). 

 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ ÚPRAVY 
 

 Legislativní parametry  
menu: Formuláře/Legislativní hodnoty pro období 2022  
 Zrušena záložka pro Silniční daň. 
menu: Formuláře/Legislativní hodnoty pro období 2023  
 Zrušena záložka pro Silniční daň, 
 Do záložky Fyzické osoby aktualizovány parametry Minimální a Průměrné mzdy a rovněž i max. 

hodnota pro předpis daně, 
 Do záložky Paušální daň byly doplněny nové parametry dle aktuálního znění zákona: 



 
Parametry a sazby slouží pro výpočet záloh pro režim paušální daně. 
 

 Analýza výhodnosti využití režimu paušální daně  
menu: Subjekt/Přehledy/Paušální daň  

Novinka 
Byla doplněna tabulka se souhrnnými informacemi ze sestavných formulářů pro usnadnění analýzy 
výhodnosti režimu paušální daně: 

 
Využití tabulky je možné pouze v případě, že subjekt vyhovuje podmínkám: 
- má zatržen požadavek na sestavení DPFO a v rámci toho zatrženu Výdělečnou činnost,  
- má zatrženy požadavky na sestavení obou přehledů OSVČ  



Při splnění podmínek je automaticky zatržena i položka tabulky subjektů Nárok na PD. 

-- 
Výpočty paušální daně, zdroje a pravidla: 
 data pro záznamy v tabulce Přehled odvodů subjektu se načtou pouze do záznamu 

odpovídajícímu nastavenému roku, 
 zdrojem je existující naposledy vytvořené DPFO/SP/SP v nastaveném roce, bez ohledu na to, zda 

obsahuje i neprostupné chyby, v případě, že v nastaveném roce není sestaveno DPFO/SP/SP, 
hledá se vytvořené DPFO/SP/SP sestupně ve starších obdobích (až do roku 2020), 

 do sloupce Paušální daň se dosadí hodnota roční výše dle legislativy pro nastavený rok, pokud ale 
neexistuje DPFO/SP/SP ani v roce 2020, ve sl. Paušální daň je zobrazena hodnota NELZE, 

 v případě, že zdrojové DPFO nebylo sestaveno s uplatněním paušálních výdajů, je nutné brát 
výpočet pro další rok velmi orientačně. 

Doporučení: 
V případě sestaveného a podaného DPFO, kde nebyly uplatněny paušální výdaje, vytvořte další 
DPFO, jako opravné s předchůdcem přiznání které bylo podáno, čistě pro účely výpočtů výhodnosti 
režimu paušální daně. 
Tento pracovní záznam může obsahovat i neprostupné chyby, důležité je v něm nastavit výdaje 
paušálem. Záznamy pro přehledy pojistného není nutné řešit, program využije data z přehledů 
podaných. 
Po vytvoření tohoto pracovního DPFO stačí následně aktivovat panel pro výpočty Paušální daně. 
-- 
V části spodní, výpočet pro následující zdaňovací období: 
čerpá se z existujícího záznamu dle nastaveného roku, pokud takový záznam není nalezen, hledá 
záznam ve starším období, pokud není nalezen, nestarším obdobím je záznam v roce 2020. Pokud 
neexistuje záznam ani v roce 2020, program upozorní na nesplnění podmínek pro stanovení režimu 
paušální daně. 
-- 
Program výpočet provede při splnění podmínek: 
Nejedná se o společníka VOS/KS, ani osobu spolupracující, ani nemá subjekt příjmy ze závislé 
činnosti, ze kterých je odváděna záloha na daň  
 

 Zálohy na paušální daň  
menu: Doplňky/Paušální daň – výpočet záloh

 
Upozornění 
 Nadále platí, že zálohy pro paušální režim se generují dle stavu parametrů Paušální daň a nově i 

Pásmo v Adresáři na kartě Stav zpracování (pro období), bez ohledu na to, zda je sestaveno u 
subjektu přiznání k dani z příjmů fyzických osob. 

 Sestavení ostatních formulářů (nesplnění, vystoupení, ukončení, oznámení změny pásma) pro 
paušální daň vliv na zálohy nemá. 

 Případně souběžně sestavená tvrzení pro DPFO a přehledů pojistného se, v případě zatrženého 
parametru Paušální daň na kartě Stav zpracování (od roku 2021), do tabulky Závazků 
nepromítnou. 



 

AKTUALIZACE VZOROVÉ DATABÁZE 
 

 Číselníky 
Banky – aktualizováno dle změn zveřejněných ČNB v 50. a 52. týdnu m.r. 
Připravujeme: 
 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

 
Aktualizace číselníků v souladu s aktualizacemi v aplikaci EPO MFČR dle veřejného rozhraní 
číselníků EPO (změny MFČR nezveřejňuje): 
 ze dne 5.1.2023: 

KOEF_JED, KOEF_POZ, KOEF_K15 

 ze dne 2.1.2023: 
DNESAZ, KOEF_JED, KOEF_STA, KOEF_MISTNI, KOEF_POZ, CENA_KU, KOEF_K15, DNEPDUOS 

 ze dne 16.12.2022: 
OSV_POZ, KOEF_JED, KOEF_STA, KOEF_MISTNI, KOEF_POZ, KOEF_K15 

 ze dne 15.12.2022: 
DAPDSLOS, STAT_SAZBA, CENA_KU 

 ze dne 2.12.2022: 
SAZDSLOS, SAZDSLNA, DAPDSLOS 

 Legislativa 
Aktualizace v oblastech (viz menu Doplňky/Daňové zákony – F3):  
 02 Daně z příjmů, novela č. 366/2022 Sb., týkající se změn u paušální daně a 

zavedení daně z mimořádných zisků, od 1.1.2023, 
 04 Sociální pojištění, novelizace nemocenského a důchodového pojištění,   

 07 Daň z nemovitých věcí, Vyhláška o průměrných cenách katastrů na rok 2023, 
 09 Daň z přidané hodnoty, novela č. 366/2022 Sb., upravuje některé limity a mění pravidla 

stanovení pokut, mimo jiné. 
Připravujeme novelizace: 

 01 Správa daní, 
 04 Sociální pojištění, 
 12 EET, zrušení zákona, 
 99 Ostatní. 
 
 
 

Připravujeme 

Od 10.1.2022  

formuláře pro oblasti DAP 
novelizace legislativy a číselníků 
 

Od 17.1.2022  

formuláře pro oblasti DPH a JINÉ 
novelizace legislativy a číselníků 

  



AKTUALIZACE 125 
 
datum vydání:   12.11.2022 
označení balíčku:   TOX_AKT_125.zip 
 
doplněk je určen pro verzi X120: 262.166_2022.04.00 
Instalace je vyhodnocena a nabídnuta automaticky v rámci spuštění programu TO2Client.exe. 
 
Změny zařazené v doplňcích: 

 
červená   připraveno pro aktualizaci 125 
zažluceno   připravujeme pro další doplňky či aktualizace 

 
Obsahuje i veškeré změny v doplňcích k aktualizaci (124): 

Vydáno dne 6.9.2022 http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_124_D01.pdf 
 

 

ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH FORMULÁŘÍCH 

 
 Přiznání k dani silniční 

<5407_19_U2B.1> pro podání v roce 2022 

Oprava 

Opraven výpočet doplatku/přeplatku v tabulce závazky. 
 

 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
<5405_27-8_U2B.1-2> pro podání tvrzení od roku 2021 

Oprava 

Opraven výpočet řádku 203 pro příjmy z nájmu dle §9.  
Při sestavení pomocí rozpisových tabulek se řádek nespočítal, v důsledku chyby v 
aktualizaci 124 z 21.7.2022. 
 
 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ ÚPRAVY 

 
Pro verze TaxOff s databázemi pod MS SQL strojem doplněna nová funkčnost, v případě 
že MS SQL stroj je verze 2012, zobrazí program ve spodním řádku pracovní plochy 
odkaz s textem POZOR, UKONČENÁ PODPORA MSSQL 2012!: 
 

http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_124_D01.pdf


 

Odkaz vyvolá dokument s podrobnějšími informacemi pro přechod na vyšší verzi SQL 
stroje: 
SQLServer2012_UkonceniPodpory.pdf (u2brno.cz) 
 

 

AKTUALIZACE VZOROVÉ DATABÁZE 
 

 Číselníky 
Banky – aktualizováno dle změn zveřejněných ČNB v 42. a 46. týdnu t.r. 
Připravujeme: 
 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

 
 

 Legislativa 
Aktualizace v oblastech (viz menu Doplňky/Daňové zákony – F3):  
 01 Správa daní, 
 03 Zdravotní pojištění, 

 04 Sociální pojištění, 

 05 Účetnictví, 
 99 Ostatní. 
Připravujeme novelizace: 

 02 Daně z příjmů,  
 04 Sociální pojištění,    
 07 Daň z nemovitých věcí,   
 99 Ostatní. 
 
 
 

Připravujeme 

Od 3.1.2022  
formuláře pro oblasti SILD + DNEM a k registracím 
novelizace legislativy a číselníků 
 

Od 10.1.2022  
formuláře pro oblasti DAP 
novelizace legislativy a číselníků 
 

Od 17.1.2022  
formuláře pro oblasti DPH a JINÉ 
novelizace legislativy a číselníků  

https://u2brno.cz/Download/SQLServer2012_UkonceniPodpory.pdf


AKTUALIZACE 124 
 
datum vydání:   20.7.2022 
označení balíčku:   TOX_AKT_124.zip 
 
kódové označení balíčku: : 261.163_2022.03.00 
Instalace je vyhodnocena a nabídnuta automaticky v rámci spuštění programu TO2Client.exe. 
 
Změny zařazené v doplňcích: 

 
červená   připraveno pro aktualizaci 124 
zažluceno   připravujeme pro další doplňky či aktualizace 

 
Obsahuje i veškeré změny v doplňcích k aktualizaci (123): 

Vydáno dne 22.4.2022 http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_123_D01.pdf 
Vydáno dne 5.5.2022 http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_123_D02.pdf 
Vydáno dne 17.6.2022 http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_123_D03.pdf 
 
 

NOVĚ ZPROVOZNĚNÉ FORMULÁŘE 
 

 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
<5405_28_U2B.1> pro sestavení a podání tvrzení v průběhu roku 2022. 
Doplnění 
Nové vzory formuláře, včetně příloh. 
Do základního formuláře doplněna nová položka „ř. 62a sleva za zastavenou 
exekuci…“ 
Mezi předepsané doplněna nová přílohy „Usnesení o zastavení exekuce“ 
Do přílohy 4 doplněna nová položka „ř. 410 Daň se sazbou 15 % ze součtu dílčích 
základů daně (ř. 409)“ a následné řádky přečíslovány. 
Ostatní změny bez dopadu na sestavení. 
 
 

 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – zkrácené přiznání 
<5405D_5_U2B.1> pro sestavení a podání tvrzení v průběhu roku 2022. 
Doplnění 
Nové vzory formuláře. 
Do základního formuláře doplněna nová položka „ř. 35 sleva za zastavenou 
exekuci…“ 
Mezi předepsané doplněna nová přílohy „Usnesení o zastavení exekuce“ 
Ostatní změny bez dopadu na sestavení. 

 

ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH FORMULÁŘÍCH 

 
 Přiznání k dani silniční 

<5407_19_U2B.1> pro podání v roce 2022 

http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_123_D01.pdf
http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_123_D02.pdf
http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_123_D03.pdf


Novinka 

Zapracovány změny dle novely 142/2022. 
+ 
V rámci instalace aktualizace 124 je původní vzor 18, bez ohledu na to zda je nebo 
není označen jako pracovní záznam, nahrazen novým vzorem 19 a data jsou 
automaticky upravena tak, aby odpovídala novému formátu. 
+ 
Při založení formuláře z předchůdce doplněna funkce: 

 
Program nepřevede: 
- skupinové Z záznamy  
- osobní vozidla typ=1 
- autobusy typ=4 
- vozidla do 3,5t včetně (všechny výše neuvedené typy vozidel) 
U převedených vozidel zůstává bez úpravy původní druh vozidla, ten je následně 
nutné pro každé vozidlo upravit dle technického průkazu! 
V případě, že v rámci založení k vyřazení nedojde, stejná funkce je i menu Další 
nabídka/Vyřazení vozidel… 
+ 
V Nastavení ponechán jen parametr pro možnost doplnění středisek a zakázek: 

 

Ostatní parametry týkající se záloh, ztratily význam. 
+ 
Redukovány (dle nových vz. formulářů) i položky na straně 2 a výpočet daně.  
+ 
Po založení s převodem vozidel z předchůdce je nutné upravit u všech aut na kartě 
vozidla původní druh vozidel dle TP na nový: 



  
U vozidel s kódem 6 a 7 ještě není metodiky jasné, o co se konkrétně jedná, ani 
jakou zde vyčíslit daň. Prozatím tedy při tomto určení typu bude u takového vozidla 
daň nulová. 
+ 
Obdobně je nutné upravit na kartě vozidla i typ osvobození dle nové metodiky (A-B-
C-D1ažD4), program převede vozidla s původními kódy (C-D-E-F)! 
+ 
Tabulka vozidel upravena tak, aby se její velikost na výšku dala korigovat dle 
potřeby posuvníkem a do záhlaví sloupců doplněna možnost filtrovat dle potřeby. 
+ 
Ve výpisech ponechán pouze zkrácený přehled evidence vozidel: 

 
+ 
Elektronické podání není možné, prozatím nebyl MF ČR vyhlášen formát XML. 
Doporučený postup v programu TOX je vytvořit PDF opis k SILD, následně přes Další 
nabídka/Práce s obecnou písemností, založit novou obecnou písemnost, a zde 
připojit jako obecnou přílohu opis PDF k silniční dani. 

 
 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 

<5405_27_U2B.1+2> pro podání tvrzení od roku 2021. 

Oprava 



Pro příjmy z pronájmu dle §9 u subjektu, který vede účetnictví, opravena možnost 
zadat hodnotu přímo do ř. 203. 

Novinka 

Doplněny rozpisové tabulky k řádkům 52 a 53, pro odpočty dle §34 odst. 4.  
Nový parametr Nastavení „Výzkum, vývoj, vzdělávání (§34 odst. 4 zák.) – evidence 
k ř. 52 a 53“: 

 
Zatržení zpřístupní přílohu pro interní evidenci: 

 



 

 
Tabulka pohlídá ve sl. 4 uplatnění dle zákona, součet sl. 4 přenese do ř. 52/53 a 
eviduje všechny historicky zapsané záznamy, je možno vytvořit opis (PDF) a 
obsahuje v záhlaví i uplatnitelné maximum. 



Dochází rovněž k převodu hodnot při vytvoření nového záznamu dle předchůdce, 
hodnoty ze sl. 4 jsou přičteny ke sl. 3 a sl. 4 je vyprázdněn. Z předchůdce je převeden 
i stav parametru Nastavení „Výzkum, vývoj, vzdělávání (§34 odst. 4 zák.) – evidence 
k ř. 52 a 53“. 
 

 Přiznání k dani z příjmů právnických osob 
<5404_32_U2B.1+2> pro podání tvrzení od roku 2021. 

Novinka 

Doplněny nové kontroly k řádkům 230 (uplatnění ztrát) a 260 (uplatnění darů): 

 

 
Doplnění se týká pouze dvou typů subjektů: 118 – Nadační fond a 381 – Fond (ze 
zákona). 
U těchto typů subjektů byla, co se týče uplatnění ztrát ve sl. 4 tabulky E, novou 
kontrolou nahrazena původní funkčnost, kdy se hodnota zapsaná ve sl. 4 výpočtem 
smazala. Aktuálně tedy je uživatel pouze upozorněn prostupnou kontrolou a je jeho 
volba, jak bude dále postupovat. 

Upozornění 
V případě požadavků na doplnění těchto kontrol i pro jiné než uvedené dva typy subjektů, stačí 
kontaktovat podporu programu TaxOff. 

 

 KONTROLNÍ HLÁŠENÍ podle § 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty 
<5593_1_U2B.8> pro sestavení a podání v roce 2022. 

Upraveny kontroly pod odkazem v Další nabídkaKontroly firem v rámci 
Kontrolního hlášení  

Hromadná kontrola CZ DIČ v systému ADIS 

Důvod poruchy funkčnosti: 



V datech pro kontrolu DIČ (jak u ADIS tak i u ARES) změnila státní správa, bez avizování strukturu 
stahovaných souborů, čímž přestaly fungovat procedury 3. stran. 
 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ ÚPRAVY 
 

 Doplňky, Vyhledávání v registrech 
Doplnění 
Upraveny funkce pro vyhledávání v registrech:  
DoplňkyVyhledávání v registrechARESKontrola vybraného subjektu 
DoplňkyVyhledávání v registrechARESKontrola bankovních účtů 
DoplňkyVyhledávání v registrechKredibilitaFinanční správaNespolehlivý plátciOvěření dle 
DIČ 
DoplňkyVyhledávání v registrechKredibilitaFinanční správaNespolehlivý plátciAktualizace 
u všech subjektů 
 

 

AKTUALIZACE VZOROVÉ DATABÁZE 
 

 Číselníky 
Banky – aktualizováno dle změn zveřejněných ČNB v 14. týdnu t.r. 
Katastrální úřady – aktualizováno dle změn zveřejněných ČZÚK ve 13. a 14. týdnu t.r. 
Připravujeme: 
 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

 

Aktualizace číselníků v souladu s aktualizacemi v aplikaci EPO MFČR dle veřejného rozhraní 
číselníků EPO (změny MFČR nezveřejňuje): 
 ze dne 30.6.2022: 

KOEF_JED, KOEF_STA, KOEF_POZ 
 
 

 Legislativa 
Aktualizace v oblastech (viz menu Doplňky/Daňové zákony – F3):  
 02 Daně z příjmů, 
 06 Silniční daň, aktualizace dle novely 142/2022. 
Připravujeme novelizace: 
 09 Daň z přidané hodnoty, 
 11 Odvody z elektřiny ze slunečního záření, 
 12 EET. 

 
 
 

Připravujeme 

Od 7.10.2022  

novelizace legislativy a číselníků 
příprava na následující období 2023 



AKTUALIZACE 123 
 
datum vydání:   5.4.2022 
označení balíčku:   TOX_AKT_123.zip 
 
kódové označení balíčku: : 258.159_2022.02.00 
Instalace je vyhodnocena a nabídnuta automaticky v rámci spuštění programu TO2Client.exe. 
 
Změny zařazené v doplňcích: 

 
červená   připraveno pro aktualizaci 123 
zažluceno   připravujeme pro další doplňky či aktualizace 

 
Obsahuje i veškeré změny v doplňcích k aktualizaci (122): 

Vydáno dne 8.1.2022 http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_122_D01.pdf 
Vydáno dne 15.1.2022 http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_122_D02.pdf 
Vydáno dne 18.1.2022 http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_122_D03.pdf 
Vydáno dne 24.1.2022 http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_122_D04.pdf 
Vydáno dne 31.1.2022 http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_122_D05.pdf 
Vydáno dne 18.2.2022 http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_122_D06.pdf 
Vydáno dne 3.3.2022 http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_122_D07.pdf 
Vydáno dne 18.3.2022 http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_122_D08.pdf 

 

ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH FORMULÁŘÍCH 
 

 Přiznání k dani silniční 
<5407_18_U2B.2> pro zálohy v roce 2022 

Novinka 

Výpočet záloh byl upraven v souladu s rozhodnutím ministra z 24.3.2022: 

 
 
 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 

<5405_27_U2B.1> pro podání tvrzení za rok 2021 

Novinka 

Do Přílohy 6 pro uplatnění ztrát doplněno tlačítko HISTORIE UPLATNĚNÝCH ZTRÁT 
pro historický přehled (3 roky): 

http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_122_D01.pdf
http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_122_D02.pdf
http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_122_D03.pdf
http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_122_D04.pdf
http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_122_D05.pdf
http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_122_D06.pdf
http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_122_D07.pdf
http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_122_D08.pdf


 
Tento přehled je důležitý pro případy, kdy jsou dodatečnými přiznáními uplatňovány 
ztráty příštích období, protože tím vzniká u již sestavených přiznání nesoulad 
s hodnotou uplatněné ztráty a mohlo by to vést i k opakovanému chybnému 
uplatnění ztráty. 
Pokud program zjistí, že existují dodatečně uplatněné ztráty příštích období, zobrazí 
před tlačítko pod tabulkou ztrát i tento text: 

 
 
 

 Přiznání k dani z příjmů právnických osob 
<5404_32_U2B.1> pro podání tvrzení za rok 2021 

Novinka 

Do tabulky E pro uplatnění ztrát doplněno tlačítko HISTORIE UPLATNĚNÝCH ZTRÁT 
pro historický přehled (3 roky): 



 
Tento přehled je důležitý pro případy, kdy jsou dodatečnými přiznáními uplatňovány 
ztráty příštích období, protože tím vzniká u již sestavených přiznání nesoulad 
s hodnotou uplatněné ztráty a mohlo by to vést i k opakovanému chybnému 
uplatnění ztráty. 
Pokud program zjistí, že existují dodatečně uplatněné ztráty příštích období, zobrazí 
před tlačítko pod tabulkou ztrát i tento text: 

 
 
 

 

AKTUALIZACE VZOROVÉ DATABÁZE 
 

 Číselníky 
Banky – aktualizováno dle změn zveřejněných ČNB v 14. týdnu t.r. 
Katastrální úřady – aktualizováno dle změn zveřejněných ČZÚK ve 13. a 14. týdnu t.r. 
Připravujeme: 
 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

 

 Legislativa 
Aktualizace v oblastech (viz menu Doplňky/Daňové zákony – F3):  
Připravujeme novelizace: 
 01 Správa daní,  
 02 Daně z příjmů, 
 09 Daň z přidané hodnoty, 
 11 Odvody z elektřiny ze slunečního záření. 
 90 Zaměstnanost a mzdy. 
 99 Ostatní. 



Připravujeme 

Od 4.7.2022  

novelizace legislativy a číselníků 
 

 
 

AKTUALIZACE 122 
 
datum vydání:   5.1.2022 
označení balíčku:   TOX_AKT_122.zip 
 
kódové označení balíčku: : 244.149_2022.01.00 
Instalace je vyhodnocena a nabídnuta automaticky v rámci spuštění programu TO2Client.exe. 
 
Změny zařazené v doplňcích: 

 
červená   připraveno pro aktualizaci 122 
zažluceno   připravujeme pro další doplňky či aktualizace 

 

ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH FORMULÁŘÍCH 
 

 Přiznání k dani silniční 
<5407_18_U2B.1> připraveno pro podání tvrzení za rok 2021 
Nové formuláře k sestavení přiznání, včetně přílohy.  
V oddíle 1 došlo k odstranění položek bankovních účtů a faxu a nově zavedení položek e-mail a identifikátor DS. 
Změny v oddíle 2 jsou formální a týkají se přečíslování některých položek, z důvodu vypuštění položek, které již 
neměly význam.  
Nová verze pokynů a letáku byla zapracována do nápovědy k sestavení přiznání, včetně aktualizované legislativy.  
Data vložená v průběhu roku 2021 označená jako „pracovní záznam“ připravena pro podání přiznání za rok 2021. 
Ostatní přiznání sestavená v průběhu roku 2021 zůstávají beze změn. 
Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky v provozu. 

 

NOVĚ ZPROVOZNĚNÉ FORMULÁŘE 
 

 Paušální režim 
Zprovozněny formuláře pro paušální režim pro sestavení a podání od roku 2022: 
 <5255_1_U2B.2> Oznámení o vstupu do paušálního režimu, formulář zůstal dle roku 2021. 
 <5256_1_U2B.2> Oznámení o nesplnění podmínek pro vstup do paušálního režimu, zapracován 

nový formulář včetně pokynů. 
 <5257_1_U2B.2> Oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu, formulář zůstal dle 

roku 2021. 
 <5258_1_U2B.2> Oznámení o ukončení paušálního režimu, zapracován nový formulář včetně 

pokynů. 
Formuláře jsou v roce 2022 k dispozici u subjektů, které mají na kartě Stav zpracování (v roce 2022) 
zatržen parametr Paušální daň. 
K dispozici funkce v menu Doplňky: 



 Doplnění nároku na paušální daň 
Jedná se o položku, dle které je možno selektovat seznam subjektů: 

 

Novinka 

 Výpočet záloh paušální daně 

 
V případě, že paušální režim byl aktivován již v roce 2021, samozřejmě není 
potřeba sestavovat další formuláře v roce 2022, stačí mít subjekt aktivní v roce 
2022. 

Elektronické podání na Daňový portál (od 1. 1. 2022), případně prostřednictvím 
datové schránky, v provozu. 

Upozornění 
Nadále platí, že zálohy pro paušální režim se generují dle stavu parametru Paušální daň v Adresáři na 
kartě Stav zpracování (pro období), bez ohledu na to, zda je sestaveno u subjektu přiznání k dani 
z příjmů fyzických osob. 



Sestavení ostatních tří formulářů (nesplnění, vystoupení, ukončení) pro paušální daň prozatím vliv 
na zálohy nemá. 
Nadále je, v menu Subjekt/Přehledy/Paušální daň, k dispozici tabulka se souhrnnými informacemi ze 
sestavných formulářů pro usnadnění analýzy výhodnosti režimu paušální daně: 

 
 

 Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu 
<COVI_4_U2B.1> pro sestavení a podání v roce 2021 

Doplnění 
Nový formulář pro období od 22.11.2021 do 31.12.2021: 

 
…včetně doplnění pokynů (včetně informací a zákonů) k sestavení do helpu. 



Tip jak vytvořit Žádost 
Formulář je dostupný pro období 2021, v oblasti daně z příjmů fyzických osob (DPFO): 

 
Zrychleně lze formulář vyvolat klepnutím pravou myší na ikonu DPFO a následným výběrem z rychlé 
nabídky Žádost o kompenzační bonus. 
V programu TOX jsou samozřejmě nadále dostupné všechny předchozí verze žádostí. 
V období 2021 je jako výchozí nastaven formulář COVI_4_U2B.1 Žádost o kompenzační bonus, což 
je nejnovější varianta formuláře žádosti, platná nyní pro konec listopadu a prosinec 2021.  
Při založení záznamu žádosti: 

 
…je potřeba před vytvořením záznamu zvolit, zda jde o žádost pro OSVČ nebo pro společníka s.r.o., 
pro které bonusové období se žádost podává. Následně tedy již nelze přímo v Žádosti toto měnit. 
Program TOX neumožňuje sestavit jednu žádost současně pro OSVČ i společníka s.r.o.. 

Upozornění 



Program TOX nadále neumožňuje sestavit ani variantu z titulu osoby vykonávající 
práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr. 
 

 Přiznání k dani silniční 
<5407_18_U2B.2> zprovozněno pro zálohy v roce 2022, případně pro případy likvidace/úmrtí 
subjektu v průběhu roku. 
Aktualizovány formuláře (dle nových vzorů) k sestavení přiznání, včetně přílohy, pokynů a letáku.  
Nadále platí, že při založení přiznání pro účely výpočtů zálohových povinností je potřeba zaškrtnout dotaz Jedná se o 
pracovní záznam….: 

 
Data z takto označeného záznamu budou při vydání nových vzorů formulářů státní správou automaticky programem 
převedena pod nové vzory. 
Naopak v případě, že se bude jednat o podání tvrzení (úmrtí, likvidace atp…) se tento parametr při založení přiznání 
nezatrhne, tato přiznání NEBUDOU po vydání dalších vzorů v budoucnu upravována. 
Elektronické podání na Daňový portál v průběhu roku, případně prostřednictvím datové schránky v provozu (na 
Daňovém portále MFČR od 1.1.2022). 
 

 Přiznání k dani z nemovitých věcí 
<5450_18_U2B.1> připraveno pro podání tvrzení na rok 2022 
Zapracována nová verze základního formuláře a formuláře příloh k sestavení včetně pokynů. 

V návaznosti na poslední novelu došlo k zásadním změnám v práci s výpočtovými 
koeficienty, bohužel k dnešnímu dni stále nejsou k dispozici některé číselníky pro 
výpočty. Máme vyjádření MFČR takto: 

From: ePodpora (GFŘ) [mailto:epodpora@fs.mfcr.cz]  
Sent: Monday, January 3, 2022 2:08 PM 
To: Martin Šťastný Daniel <mvd@u2brno.cz> 
Subject: RE: informace z GFŘ - číselníky DNEM -. novinky pro rok 2022 
Dobrý den, 
Bohužel u druhu pozemku E se musí počet číselných řad rozlišovat, protože pokud 
jsou vedeny dvě číselné řady, tak druh pozemku E by měl být pouze na stavební 

mailto:epodpora@fs.mfcr.cz
mailto:mvd@u2brno.cz


parcele (1). Za absenci číselníku koef_mistni se omlouváme a předpokládáme, že by 
měl být naplněn 5. 1. 2022.  
S pozdravem 
Irena Rybárová 
Technická podpora aplikací portálu MOJE daně 
Generální finanční ředitelství 

-- 
Do nápovědy doplněny i změny v legislativě platné od 1. 1. 2022, včetně novely 609/2020.  
Výpočtové číselníky nových průměrných cen dle katastrů, koeficientů na rok 2022. 

Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky 
v provozu (na Daňovém portále MFČR od 1. 1. 2022), nezohledňuje ale podání ze 
software třetích stran, nejsou k dispozici některé výpočtové číselníky. 
 

AKTUALIZACE VZOROVÉ DATABÁZE 
 

 Číselníky 
Připravujeme: 
 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

 
Aktualizace číselníků v souladu s aktualizacemi v aplikaci EPO MFČR dle veřejného rozhraní 
číselníků EPO (změny MFČR nezveřejňuje): 
 ze dne 3.1.2022: 

DNEPDUOS, DNESAZ, KOEF_JED, KOEF_STA, KOEF_POZ, CENA_KU, KOEF_K15 
 
 

 Legislativa 
Aktualizace v oblastech (viz menu Doplňky/Daňové zákony – F3):  
Připravujeme novelizace: 
 01 Správa daní,    
 11 Odvody z elektřiny ze slunečního záření. 

 
 

Připravujeme 

Od 9.1.2022  
formuláře pro oblasti DNEM a k registracím 
novelizace legislativy a číselníků 
 

Od 12.1.2022  
formuláře pro oblasti DAP 
novelizace legislativy a číselníků 
 

Od 19.1.2022  
formuláře pro oblasti DPH a JINÉ 
novelizace legislativy a číselníků 

 
 

  



AKTUALIZACE 121 
 
datum vydání:   22.11.2021 
označení balíčku:   TOX_AKT_121.zip 
 
kódové označení balíčku: : 239.144_2021.04.00 
Instalace je vyhodnocena a nabídnuta automaticky v rámci spuštění programu TO2Client.exe. 
 
Změny zařazené v doplňcích: 

 
červená   připraveno pro aktualizaci 121 
zažluceno   připravujeme pro další doplňky či aktualizace 

 
Obsahuje i veškeré změny v doplňcích k aktualizaci (120): 

Vydáno dne 26.8.2021 http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_120_D01.pdf 

 

ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH  FORMULÁŘÍCH 
 

 Přiznání k dani z příjmů právnických osob 
<5404_31_U2B.1> pro sestavení a podání tvrzení od roku 2020. 

Zařazena nová kontrola propustná, která upozorňuje na nulovou daň ve Výkazu zisku a ztrát: 

 
Kontroluje se výše daně z příjmů splatné ve výkazu zisku a ztráty, v sadě výkazů, na kterou je v DPPO 
nastavena vazba. 
Kontrola se spouští v případě, že v přiznání v řádku 340 je částka celkové daně vyšší nebo rovna 500,- 
Kč. 
Poznámka: 
Kontrola má hlídat opomenutí zadání daně z příjmů do výkazů, pokud uživatel sestavuje DAP a 
výkazy postupně, a daň do výkazů zadává po jejím výpočtu v DPPO.   
 

 Formuláře oblasti DPH v roce 2021 
<5401_21_U2B.2> Přiznání k DPH za období roku 2021 
Úpravy v souvislosti se zveřejněním nového vzoru č. 23 formuláře přiznání k DPH. 
Nový vzor formuláře má platnost od 1. 10. 2021, změny se týkají jen textací v některých částech 
přiznání v souvislosti s novelou zákona o DPH, struktura přiznání a jeho výpočet se nezměnily, beze 
změny je i struktura XML souboru pro elektronické podání přiznání k DPH. 
Doplnění: 
- v editoru přiznání a v tiskovém výstupu upraveny texty dle nového vzoru č. 23. 

http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_120_D01.pdf


- zařazeny aktuální Pokyny k sestavení přiznání dle vzoru č. 19 pokynů, vydaných souběžně s novým 
vzorem přiznání. 
+ 
Zařazena nová kontrola hodnot v přiznání na hodnoty uvedené v Souhrnném hlášení k DPH. 
Kontrola je dostupná v řádném nebo opravném přiznání pod menu Další nabídka – Kontrola hodnot 
na souhrnné hlášení. 
Kontrolují se hodnoty z řádků 20, 21, 31 na součet hodnot základů daně v B. oddílu řádného 
Souhrnného hlášení za shodné období (měsíc nebo čtvrtletí) s kódy plnění 0 nebo 1, 3, 2.  
Případná následná souhrnné hlášení se pro kontrolu neberou v potaz. 
V případě subjektu, který podává přiznání k DPH čtvrtletně a souhrnné hlášení měsíčně, se pro 
kontrolu načtou hodnoty ze všech řádných souhrnných hlášení za měsíce spadající do daného 
čtvrtletí. 
Výsledek kontroly je zobrazen v tabulce, případný rozdíl mezi hodnotami v posledním sloupci tabulky 
je podbarven:  

 
 
<5593_1_U2B.7> Kontrolní hlášení za období roku 2021 
Doplnění: 
V SQLite verzi (pro 1 uživatele) je pod menu Další nabídka – Import dat z XML souboru pro 
elektronickou podatelnu nově zařazena možnost importu S připojením dat. Umožní do Kontrolního 
hlášení postupně přijmout (sloučit) data z více XML-souborů. 
U oddílů A5 a B3 objemy z importovaného souboru přičte k hodnotám již dříve v hlášení vyplněným 
nebo importovaným, u všech ostatních oddílů importované záznamy připojí k již existujícím 
záznamům. 
Použije se například pro sloučení dat od jednotlivých členů skupiny (skupina jako plátce DPH) a 
následné podání společného Kontrolního hlášení.  
Poznámky: 
- Ve víceuživatelské MSSQL verzi byla tato možnost importu již dříve dostupná (záznamy se zde zatřídí 
automaticky dle data). 

- Import dat s možností připojení dat (slučování) je dostupný v MSSQL verzi i SQLite verzi i ve 
formulářích Přiznání k DPH a Souhrnné hlášení.  
 

Ukončení funkce  
Počínaje rokem 2022 bude uzavřena část programu, umožňující 
dosud sestavení DPH přímo z dokladů – tento způsob sestavení 



standardně zajišťují běžné ekonomické systémy, což program 
TaxOff není. V případě potřeby využívat nadále tento typ 
sestavení DPH doporučujeme konzultovat problematiku s panem 
Navrátilem. 
 

  



NOVĚ ZPROVOZNĚNÉ FORMULÁŘE 
 

 Pověření k eSlužbám ČSSZ  
<SP07_15_U2B.1> pro sestavení v roce 2021 

Novinky  
Fyzická osoba nebo OSVČ může tiskopisem pověřit k eSlužbám ČSSZ jinou fyzickou či právnickou 
osobu. 
Sestavený formulář je po odeslání zaevidován v elektronické spisové službě a příslušná OSSZ 
následně vytvoří pověření k vybraným elektronickým službám. 
Tiskopisem je možné pověřit jiný subjekt k těmto eSlužbám:  
- zasílání tiskopisů e-Podání ČSSZ pro OSVČ 

 Přehled o příjmech a výdajích OSVČ 
 Hlášení zaměstnavatele /osoby dobrovolně nemocensky pojištěné/ při ukončení pracovní 

neschopnosti, 
- zasílání dalších tiskopisů určených pro OSVČ, 
- využívání služeb ePortálu ČSSZ určených pro OSVČ 

 Informace o zaplaceném pojistném na nemocenské pojištění OSVČ 
 Inventura pohledávek OSVČ za kalendářní rok 
 Potvrzení o bezdlužnosti fyzických osob – OSVČ a zaměstnavatelů, 

- zasílání tiskopisů určených pro fyzické osoby 
Doporučení 
Uživatel TaxOff s plnou mocí pro svého klienta může podat formulář „Pověření“ elektronicky:  
Načte XML-soubor vytvořený v TaxOff na ePortál ČSSZ, kde provede kontrolu a podání. 
Získá tím přístup mj. k informacím o zaplacených zálohách a dalších platbách svého klienta, který 
využije při sestavení Přehledu OSVČ k zadání správné částky zaplacených záloh na pojistné.  

 

 Paušální režim 

Novinky 

Doplněny formuláře pro paušální režim pro sestavení a podání od roku 2021: 
<5256_1_U2B.1> Oznámení o nesplnění podmínek pro vstup do paušálního režimu  
<5257_1_U2B.1> Oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu 
<5258_1_U2B.1> Oznámení o ukončení paušálního režimu 

Upozornění 
Zálohy pro paušální režim se generují dle stavu parametru Paušální daň v Adresáři na 
kartě Stav zpracování, pokud je sestaven formulář Oznámení o vstupu do paušálního 
režimu, bez ohledu na to, zda je sestaveno u subjektu přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob. 
Sestavení ostatních formulářů pro paušální daň vliv na zálohy nemá. 
 

 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – zkrácené přiznání 
<5405D_4_U2B.1> pro sestavení a podání tvrzení v průběhu roku 2021. 

Doplnění 
Zařazen nový PDF vzor opis formuláře. 
Zařazeny nové pokyny k sestavení. 
- v důsledku zrušení super-hrubé mzdy u §6 zrušeny řádky pro pojistné a upraveny 

výpočty základu daně, 

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/osvc-2019
https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/hzupn
https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/hzupn
https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/sluzby/informace-o-zaplacenem-pojistnem-na-nemocenske-pojisteni-osvc
https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/sluzby/nahled-na-inventuru-pohledavek-osvc-za-kalendarni-rok
https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/sluzby/potvrzeni-o-bezdluznosti-fyzickych-osob-osvc-a-zamestnavatelu


- v důsledku zavedení druhé sazby namísto „solidárního zvýšení daně“ zrušen 
řádek Solidární daň, výpočet je nyní kompletně do ř. Daň podle §16 

- v důsledku zvýšení základní slevy na poplatníka aktualizován výpočtový parametr 
slevy, 

- v důsledku zvýšení zrušení horního limitu pro uplatnění daňového bonusu (DB) 
aktualizován výpočtový parametr limitu DB. 

 

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
<5405_27_U2B.1 > pro sestavení a podání tvrzení v průběhu roku 2021. 

Upozornění 
Pro kompletní podání vydalo MFČE taktéž nové vzory, které jsou již do programu zapracovány, jsou 
zde ale nejen změny s ohledem na legislativní proces, formuláře obsahují i systémové změny – nově 
je postavena konstrukce pro Příjmy ze zdrojů v zahraničí – metoda vynětí s výhradou progrese, kde 
ještě není zcela vyjasněn propočet.  
Z toho důvodu prozatím nový balíček šablon s novými vzory formulářů v TOX není dostupný. 
Případné podání během roku lze sestavit na stávajícím upraveném balíčku šablon 5405_26_U2B.2. 
 

 

AKTUALIZACE VZOROVÉ DATABÁZE 
 

 Číselníky 
 Banky – aktualizováno dle změn zveřejněných ČNB v 41. týdnu t.r. 
 Katastrální úřady – aktualizováno dle změn zveřejněných ČZÚK v 36.,39. a 40. 

týdnu t.r. 
 Čísla obcí – aktualizováno dle Vyhlášky 313/2021 (o podílu jednotlivých obcí na 

stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané 
hodnoty a daní z příjmů) 

Připravujeme: 
 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

 

 Legislativa 
Aktualizace v oblastech (viz menu Doplňky/Daňové zákony – F3):  
 01 Správa daní, 
 02 Daně z příjmů, 
 05 Účetnictví, 

 09 Daň z přidané hodnoty, 
 90 Zaměstnanost a mzdy. 
Připravujeme novelizace: 
 07 Daň z nemovitých věcí,   
 90 Zaměstnanost a mzdy, 
 99 Ostatní. 
 
 

Připravujeme 

Od 17.12.2021 

Příprava na rok 2022 



 

Od 4.1.2022  
příprava na další sezónu – 2022 
formuláře pro oblasti DNEM, SILD a k registracím 
novelizace legislativy a číselníků 
 

Od 12.1.2022  
formuláře pro oblasti DAP 
novelizace legislativy a číselníků 
 

Od 19.1.2022  
formuláře pro oblasti DPH a JINÉ 
novelizace legislativy a číselníků 

 
 

AKTUALIZACE 120 
 
datum vydání:   1.7.2021 
označení balíčku:   TOX_AKT_120.zip 
 
kódové označení balíčku: : 234.139_2021.03.00 
Instalace je vyhodnocena a nabídnuta automaticky v rámci spuštění programu TO2Client.exe. 
 
Změny zařazené v doplňcích: 

 
červená   připraveno pro aktualizaci 120 
zažluceno   připravujeme pro další doplňky či aktualizace 

 

ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH FORMULÁŘÍCH 
 

 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
<5405_26_U2B.1-2> pro sestavení a podání tvrzení od roku 2020. 

Panel spolupráce osob pod §7 v rámci Přílohy 1: 



 
V automatickém propočtu byl letitý problém, kdy se u metody „účetnictví“ uzávěrkové operace 
nesprávně vypočetly bez ohledu na výsledek hospodaření jak do ř. 107, tak i ř. 108.  
Opraveno, nyní program nejprve vypočte celkovou hodnotu pro výpočet spolupráce (tedy ř. 104 + ř. 
105 – ř. 106) a podle toho, zda je výsledek kladný nebo záporný provede výpočet do jednoho 
z řádků 107 nebo 108. 
 

 Statistické výkazy 
< STAV_18_U2B.3> a < STAV_18_U2B.4>  - výkazy pro podnikatele dle Vyhl. 500/2002 od roku 2020 

Do vzorové účtové osnovy výchozí byly nově doplněny účty: 
258000 - Směnky k inkasu  
452000 - Rezerva na důchody a podobné závazky 
643000 - Přijaté dary v provozní oblasti 

…včetně algoritmů výpočtu do všech dotčených výkazů. 
Upozornění: 
Do vzorové účtové osnovy uživatele se účty automaticky nedoplní, je na zvážení uživatele, zda si je do ní 
zařadí či ne, nebo převezme kompletní vzorovou osnovu výchozí. 

 

 Formuláře oblasti DPH v roce 2021 
<5104_7_U2B.3> Přihláška k registraci pro daň z přidané hodnoty pro fyzické i právnické osoby 
<5501_1_U2B.4> Příloha přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty 
<5111_5_U2B.4> OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ 
<5129_2_U2B.3> Žádost o zrušení registrace 
<5601_1_U2B.7> Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení DPH plátcům v jiných členských státech 
<5401_21_U2B.2> Přiznání k dani z přidané hodnoty 
<5593_1_U2B.7> KONTROLNÍ HLÁŠENÍ podle § 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
<5521_4_U2B.2> Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty 
<5526_4_U2B.1> HLÁŠENÍ podle § 19 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, o dodání nového dopravního prostředku 
<5527_4_U2B.1> HLÁŠENÍ podle § 19 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, o pořízení nového dopravního prostředku 

Doplněna možnost nastavit při založení formuláře finanční úřad i následně po založení jej změnit. 



 
 

NOVĚ ZPROVOZNĚNÉ FORMULÁŘE 
 

 Identifikace klienta 
< 5999_1_U2B.1>  Identifikace klienta 

Nový formulář pro Identifikaci klientů dle zákona č. 253/2008 Sb., dostupný v programu od roku 
2021. 
Zařazený pod kategorii formulářů: Ostatní-->Jiné daně-->Záznam o identifikaci klienta 
Rovněž lze vyvolat pravým klikem myší na tlačítko JINÉ: 

 
Do formuláře pro identifikaci, který se mírně liší pro subjekty fyzické osoby od formuláře pro 
právnické osoby, lze buďto načíst hodnoty z Adresáře,  anebo od zástupce/zástupců, kteří jsou 
k subjektu přiřazení v Adresáři na kartě Přiřazení zástupci, hodnoty lze v případě zastupování zadat 
či korigovat. 
Ve složitějších případech zastupování, kdy jde o zástupce právnickou osobu, která má jako statutární 
zástupce více osob, například i další právnickou/ké osoby, je potřeba pro zastupovaného klienta 
(subjekt) vytvořit více formulářů pro identifikaci, podle počtu skutečných zastupujících fyzických 
osob. Všechny vytvořené záznamy v programu TOX jsou proto rozlišeny ve Specifikaci podle jména a 
příjmení. 
Formulář pro identifikaci je potřeba doplnit o povinné přílohy k prokázání totožnosti a další….  
tyto lze samozřejmě k formuláři připojit formou obecných příloh. Pokud se jedná o podepsané 
naskenované dokumenty, lze pak využít funkci pro kompletní opis do jednoho PDF. V případě, že 
všechny nebo některé dokumenty jsou podepsány elektronicky, je nutné je evidovat samostatně. 
 

 

AKTUALIZACE VZOROVÉ DATABÁZE 
 

 Aktualizace šifrovacího certifikátu U2Brno 
Doplnění 
Do programu aktualizován šifrovací certifikát, který zabezpečuje online kontrolu správnosti sestavení 
na portálu EPO2.  
Jedná se o funkci Kontrola písemnosti na panelu Elektronické podání. 
Tato funkce odesílá písemnost podepsanou platným certifikátem U2Brno do aplikace EPO2, která provede plnou online 
kontrolu sestavení (v testovacím režimu) a výsledky kontrol vrátí programu TOX, ten je následně zobrazí v textovém 
tvaru: 



 
 

 Číselníky 
 Banky – aktualizováno dle změn zveřejněných ČNB v 27. týdnu t.r. 
Připravujeme: 
 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

 

 Legislativa 
Aktualizace v oblastech (viz menu Doplňky/Daňové zákony – F3):  
Připravujeme novelizace: 
 04 Sociální pojištění – novela zákona o Nemocenském pojištění, 

 99 Ostatní – doplnění nového zákona č. 253/2008 Sb včetně Vyhlášek a 
metodického pokynu + novela Živnostenského zákona. 

 
 
 

Připravujeme 

Od 1.8.2021 (orientačně) 

formuláře v průběhu roku 2021 
Testujeme: 
Žádost o registraci do režimu MOSS (EU Režim) a Žádost o registraci do režimu MOSS (není EU Režim), 
Oznámení změny registračních údajů režimu MOSS, Zrušení registrace režimu MOSS, 
Čtvrtletní hlášení v režimu MOSS. 
 

Od 1.10.2021 (orientačně) 
Technologický update 

  



AKTUALIZACE 119 
 
datum vydání:   31.5.2021 
označení balíčku:   TOX_AKT_119.zip 
 
kódové označení balíčku: : 225.132_2021.02.01 
Instalace je vyhodnocena a nabídnuta automaticky v rámci spuštění programu TO2Client.exe. 
 
Změny zařazené v doplňcích: 

červená   připraveno pro aktualizaci 119 
zažluceno   připravujeme pro další doplňky či aktualizace 

 
Aktualizace 119 obsahuje i veškeré změny v doplňcích k předchozí aktualizaci (118): 

Vydáno dne 14.5.2021 http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_118_D01.pdf 

 

NOVĚ ZPROVOZNĚNÉ FORMULÁŘE 
Nový formulář pro Identifikaci klientů dle zákona č. 253/2008 Sb.  
Podrobnosti připravujeme. 

 
 

ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH FORMULÁŘÍCH 

 
 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 

<5405_26_U2B.2 + 5405D_3_U2B.2> pro sestavení a podání tvrzení v průběhu roku 2021. 

Doplnění 
Zpřístupněn tisk i generování PDF opisu formuláře. 
MFČR dosud sice nové formuláře nemá k dispozici a nevydalo ani pokyny, jak 
sestavit tvrzení v průběhu roku, například při úmrtí poplatníka, současně ale platí 
termíny pro podání ze zákona. 
V programu TOX byl proto formulář upraven 2021 takto: 
- v důsledku zrušení super-hrubé mzdy u §6 zrušeny řádky pro pojistné a upraveny 

výpočty základu daně, 
- v důsledku zavedení druhé sazby namísto „solidárního zvýšení daně“ zrušen 

řádek Solidární daň, výpočet je nyní kompletně do ř. Daň podle §16 
- v důsledku zvýšení základní slevy na poplatníka aktualizován výpočtový parametr 

slevy, 
- v důsledku zvýšení zrušení horního limitu pro uplatnění daňového bonusu (DB) 

aktualizován výpočtový parametr limitu DB. 
 

 Přiznání k dani silniční 
<5407_16_U2B.8> pro sestavení za rok 2020 
Oprava 
Oprava sazby u čtyřnápravových vozidel s hmotností v rozmezí 0 - 3,5 tuny. 
Nedopatřením zde zůstala sazba 8400, správně patřilo 6300.  
U elektronického podání kontroly daňového portálu na chybu upozornily. 

http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_118_D01.pdf


Tento typ vozidel je ojedinělý, pokud ale k chybnému podání došlo, subjektu nehrozí 
sankce, vznikne přeplatek. 
 
 

AKTUALIZACE VZOROVÉ DATABÁZE 
 

 Číselníky 
 Banky – aktualizováno dle změn zveřejněných ČNB v 22. týdnu t.r. 
 Katastrální úřady – aktualizováno dle změn zveřejněných ČÚZK v 22. týdnu t.r. 
Připravujeme: 
 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 
 
Aktualizace číselníků v souladu s aktualizacemi v aplikaci EPO MFČR dle veřejného rozhraní číselníků EPO (změny MFČR 
nezveřejňuje): 
 ze dne 27.5.2021: 

OBCE (změna u PSČ obce KRASELOV) 
 

 Legislativa 
Aktualizace v oblastech (viz menu Doplňky/Daňové zákony – F3):  
 03 Zdravotní pojištění. 
Připravujeme novelizace: 

 99 Ostatní – doplnění nového zákona č. 253/2008 Sb. 
 
 
 

Připravujeme 

Od 4.6.2021 (orientačně) 

formuláře v průběhu roku 2021 
Připravujeme: 
Nový formulář pro Identifikaci klientů dle zákona č. 253/2008 Sb.  
Podrobnosti připravujeme. 
Testujeme: 
Žádost o registraci do režimu MOSS (EU Režim) a Žádost o registraci do režimu MOSS (není EU Režim), 
Oznámení změny registračních údajů režimu MOSS, Zrušení registrace režimu MOSS, 
Čtvrtletní hlášení v režimu MOSS. 

  



AKTUALIZACE 118 
 
datum vydání:   14.4.2021 
označení balíčku:   TOX_AKT_118.zip 
 
kódové označení balíčku: : 221.125_2021.02.00 
Instalace je vyhodnocena a nabídnuta automaticky v rámci spuštění programu TO2Client.exe. 
 
 
 
Změny zařazené v doplňcích: 

červená   připraveno pro aktualizaci 118 
zažluceno   připravujeme pro další doplňky či aktualizace 

 
Aktualizace 118 obsahuje i veškeré změny v doplňcích k předchozí aktualizaci (117): 

Vydáno dne 13.3.2021 http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_117_D01.pdf 
Vydáno dne 17.3.2021 http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_117_D02.pdf 

 

NOVĚ ZPROVOZNĚNÉ FORMULÁŘE 
 

 Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu 
<COVI_3_U2B.1> pro sestavení a podání v roce 2021 

Doplnění 
Doplněno další období od 1.4.2021 do 30.4.2021: 

 
…včetně doplnění pokynů k sestavení do helpu. 
Tip jak vytvořit Žádost 

http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_117_D01.pdf
http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_117_D02.pdf


Formulář je dostupný pro období 2021, v oblasti daně z příjmů fyzických osob (DPFO): 

 
Zrychleně lze formulář vyvolat klepnutím pravou myší na ikonu DPFO a následným výběrem z rychlé 
nabídky Žádost o kompenzační bonus. 
V programu TOX jsou samozřejmě dostupné všechny verze žádosti, kterých bylo několik. 
V období 2021 je jako výchozí nastaven formulář COVI_3_U2B.1 Žádost o kompenzační bonus, což 
je nejnovější varianta formuláře žádosti, platná nyní pro únor a březen 2021.  
Při založení záznamu žádosti: 

 
…je potřeba před vytvořením záznamu zvolit, zda jde o žádost pro OSVČ nebo pro společníka s.r.o., 
pro které bonusové období se žádost podává. Následně tedy již nelze přímo v Žádosti toto měnit. 
Program TOX neumožňuje sestavit 
- jednu žádost současně pro OSVČ i společníka s.r.o.. 
- žádost pro osobu vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr. 

Upozornění 
Program TOX nadále neumožňuje variantu z titulu osoby vykonávající práci na 
základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr. 

 

ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH FORMULÁŘÍCH 
 

 Přiznání k dani z příjmů právnických osob 
<5404_29-31_U2B.1-2> pro sestavení a podání tvrzení za zdaňovací období od roku 2019. 



Doplnění 
Tabulka E (ztráty). S ohledem na aktuální požadavek státní správy, že tabulka E 
nesmí být vyplněna, pokud není žádná ztráta na ř. 230 v přiznávaném období 
uplatněna, provedeno v programu TOX několik úprav. 
Výpočet nadále, pokud je v přiznání na ř. 220 vykázána ztráta, generuje řádek 
s touto ztrátou do tabulky E.  
Současně ale program nově, namísto neprostupné kontroly: 

 
…kterou zobrazoval v případě, že v Nastavení k DAP nebyl zatržen požadavek na 
sestavení tabulky E (ztráty), tento požadavek v Nastavení DAP automaticky zatrhne 
(kontrola byla zrušena jako zbytečná). 
+ 
Další doplnění funkčnosti spočívá v tom, že program TOX do XML a do PDF vyplněnou 
tabulku E (ztráty) generuje, pouze pokud je hodnota na ř. 230 vyšší jak NULA, jinak 
do XML nejde nic a do PDF se tabulka E (ztráty) proškrtá. 
Tímto řešením, při zajištění aktuálního požadavku státní správy, je současně 
zajištěno, že v následném roce se hodnoty z tabulky E (ztráty) vždy převezmou 
z předchůdce. Jinak by bylo nutné si tabulku E (ztráty) vždy kontrolovat a doplňovat 
ručně. 
 

 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
<5405_25-26_U2B.1-2> připraveno pro sestavení a podání tvrzení od roku 2020. 

Doplnění 
Příloha 6 (ztráty). S ohledem na aktuální požadavek státní správy, že Příloha 6 nesmí 
být vyplněna, pokud není žádná ztráta na ř. 44 v přiznávaném období uplatněna, 
provedeno v programu TOX několik úprav. 
Výpočet nadále, pokud je v přiznání na ř. 61 vykázána ztráta, generuje řádek s touto 
ztrátou do Přílohy 6.  
Současně výpočet v Nastavení k DAP zatrhne požadavek na sestavení Přílohy 6 
(ztráty). 
+ 
Další doplnění funkčnosti spočívá v tom, že program TOX do XML a do PDF vyplněnou 
Přílohu 6 (ztráty) generuje, pouze pokud je hodnota na ř. 44 vyšší jak NULA, jinak do 
XML a do PDF Přílohu 6 (ztráty) negeneruje. 



Tímto řešením, při zajištění aktuálního požadavku státní správy, je současně 
zajištěno, že v následném roce se hodnoty z Přílohy 6 (ztráty) vždy převezmou 
z předchůdce. Jinak by bylo nutné Přílohy 6 (ztráty) vždy kontrolovat a doplňovat 
ručně. 
 
 
 
 

AKTUALIZACE VZOROVÉ DATABÁZE 
 

 Číselníky 
Připravujeme: 
 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 
 
Aktualizace číselníků v souladu s aktualizacemi v aplikaci EPO MFČR dle veřejného rozhraní číselníků EPO (změny MFČR 
nezveřejňuje): 
 ze dne 30.3.2021: 

OBCE 
 
 

 Legislativa 
Aktualizace v oblastech (viz menu Doplňky/Daňové zákony – F3):  
Připravujeme novelizace: 
 04 Sociální pojištění, 
 90 Zaměstnanost a mzdy,                        
 99 Ostatní. 
 
 

Připravujeme 

Od 30.4.2021 (orientačně, pokud budou k dispozici) 

formuláře v průběhu roku 2021 
MFČR dosud nezveřejnilo: 
Formuláře pro DPFO v průběhu roku 2021, 
Žádost o registraci do režimu MOSS (EU Režim) a Žádost o registraci do režimu MOSS (není EU Režim), 
Oznámení změny registračních údajů režimu MOSS, Zrušení registrace režimu MOSS, 
Čtvrtletní hlášení v režimu MOSS. 

  



AKTUALIZACE 117 
 
datum vydání:   6.2.2021 
označení balíčku:   TOX_AKT_117.zip 
 
kódové označení balíčku: : 218.121_2021.01.05 
Instalace je vyhodnocena a nabídnuta automaticky v rámci spuštění programu TO2Client.exe. 
 
Změny zařazené v doplňcích: 

 
červená   připraveno pro aktualizaci 117 
zažluceno   připravujeme pro další doplňky či aktualizace 

Aktualizace 117 obsahuje i veškeré změny v doplňcích k předchozí aktualizaci (116): 
Vydáno dne 17.1.2021 http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_116_D01.pdf 
Vydáno dne 19.1.2021 http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_116_D02.pdf 
Vydáno dne 20.1.2021 http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_116_D03.pdf 
Vydáno dne 30.1.2021 http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_116_D04.pdf 

 

ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH FORMULÁŘÍCH 
 

 Přiznání k dani z příjmů právnických osob 
<5404_29-31_U2B.1-2> pro sestavení a podání tvrzení za zdaňovací období od roku 2019. 

Doplnění 
V souladu s novelou 39/2021 upraveno uplatnění darů, nově: 
v úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % základu daně pro zdaňovací období, která skončila v 
období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022). 

 

 Přiznání k dani z příjmů právnických osob 
<5404_28-30_U2B.1-2> pro sestavení a podání tvrzení za zdaňovací období od roku 2018. 

Doplnění 
Pro dodatečná přiznání se zd. obdobím započatým v roce 2018 i 2019 doplněna 
možnost uplatnit ztráty následných let, je potřeba vytvořit dodatečné přiznání a 
zatrhnout nový parametr v nastavení, v roce 2018: 

 
…v roce 2019: 

http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_116_D01.pdf
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 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
<5405_25-26_U2B.1-2> připraveno pro sestavení a podání tvrzení od roku 2020. 

Doplnění 
V souladu s novelou 39/2021 upraveno uplatnění darů, nově: 
v úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % základu daně pro zdaňovací období 2020 a 2021. 
 

 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
<5405_24-26_U2B.1-2> připraveno pro sestavení a podání tvrzení od roku 2018. 

Doplnění 
Pro dodatečná přiznání se zd. obdobím započatým v roce 2018 i 2019 doplněna 
možnost uplatnit ztráty následných let, je potřeba vytvořit dodatečné přiznání a 
zatrhnout nový parametr v nastavení, v roce 2018: 

 
…v roce 2019: 

 
 
 



AKTUALIZACE VZOROVÉ DATABÁZE 
 

 Číselníky 
 Banky – aktualizováno dle změn zveřejněných ČNB v 6. týdnu t.r. 
Připravujeme: 
 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 
 
Aktualizace číselníků v souladu s aktualizacemi v aplikaci EPO MFČR dle veřejného rozhraní číselníků EPO (změny MFČR 
nezveřejňuje): 
 ze dne 20.1.2021: 

KATUUZ, CENA_KU 
 
 

 Legislativa 
Aktualizace v oblastech (viz menu Doplňky/Daňové zákony – F3):  
 02 Daně z příjmů, aktualizace dle novely 39/2021 
 05 Účetnictví, aktualizace dle novely 609/2020 
 09 Daň z přidané hodnoty, aktualizace dle novely 609/2020 
Připravujeme novelizace: 
 04 Sociální pojištění, 
 90 Zaměstnanost a mzdy,                        
 99 Ostatní. 
 
 

Připravujeme 

Od 18.2.2021  

formuláře v průběhu roku 2021 
Žádost o doplatek na daňovém bonusu - roční, testujeme 

Formuláře pro oblasti DAP, sbíráme podklady 
Oznámení CbCR – CBCOZN a Ohlášení CbCR – CBCOHL, sbíráme podklady 

 

Od 8.4.2021  

formuláře v průběhu roku 2021 
Žádost o registraci do režimu MOSS (EU Režim) a Žádost o registraci do režimu MOSS (není EU Režim), v pořadí k 

testování 
Oznámení změny registračních údajů režimu MOSS, Zrušení registrace režimu MOSS, v pořadí k testování 
Čtvrtletní hlášení v režimu MOSS, v pořadí k testování 
Žádost o autentizační údaje do EET, v pořadí k testování 

 
  



AKTUALIZACE 116 
 
datum vydání:   7.1.2021 
označení balíčku:   TOX_AKT_116.zip 
 
kódové označení balíčku: : 213.118_2021.01.00 
Instalace je vyhodnocena a nabídnuta automaticky v rámci spuštění programu TO2Client.exe. 
 
 
Změny: 

 
červená   připraveno 
zažluceno   připravujeme pro další doplňky či aktualizace 

 
 

NOVĚ ZPROVOZNĚNÉ FORMULÁŘE 

PRO PODÁNÍ DAŇOVÝCH TVRZENÍ ZA ROK 2021 

 Přiznání k dani z nemovitých věcí 
<5450_16_U2B.5> připraveno pro podání tvrzení na rok 2021 

podání do konce ledna! 
Zapracována nová verze základního formuláře k sestavení včetně pokynů, formuláře příloh zůstaly beze změn. 
Co se týče poslední novely 609/2020:  

V § 12 se slova „ve výši 2, 3, 4 nebo 5“ nahrazují slovy „ve výši v rozmezí 1,1 až 5, přičemž koeficient musí být 
stanoven s přesností na jedno desetinné místo“. 

Máme vyjádření MFČR takto: 
Změny související s novelou budou zapracovány až na zdaňovací období roku 2022, neboť se jedná o koeficient, 
který musí stanovit obec obecně závaznou vyhláškou, která musí být vydána v souladu § 16a ZDNV tj. obec je 
povinna zaslat v jednom vyhotovení správci daně do pěti dnů ode dne nabytí její platnosti, přičemž musí nabýt 
platnosti nejpozději do 1. října předchozího zdaňovacího období a účinnosti nejpozději do 1. ledna následujícího 
zdaňovacího období; má-li vyhláška zpětnou účinnost, je neplatná. 

-- 
Do nápovědy doplněny i změny v legislativě platné od 1. 1. 2021, včetně novely 609/2020.  
Výpočtové číselníky nových průměrných cen dle katastrů, koeficientů na rok 2021. 
Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky v provozu (na Daňovém portále 
MFČR od 1. 1. 2021). 
 

 Placení DNEM přes SIPO 
<5557_2_U2B.5> připraveno pro sestavení v roce 2021. 
Zapracována nová verze formuláře k sestavení včetně pokynů. 
Do nápovědy doplněny i změny v legislativě platné od 1. 1. 2021.  
Elektronické podání státní správa nepodporuje, formulář se podává v tištěné podobě na podatelně příslušného 
územního pracoviště, případně, pokud má subjekt zřízenu datovou schránku, v PDF formátu jako příloha k datové 
zprávě. 

 

 Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem 
<5559_1_ U2B.5> připraveno pro sestavení v roce 2021. 
Zapracována nová verze formuláře k sestavení včetně pokynů. 
Do nápovědy doplněny i změny v legislativě platné od 1. 1. 2021.  
Elektronické podání státní správa nepodporuje, formulář se podává v tištěné podobě na podatelně příslušného 
územního pracoviště, případně, pokud má subjekt zřízenu datovou schránku, v PDF formátu jako příloha k datové 
zprávě. 

 

 Přiznání k dani silniční 
<5407_16_U2B.9> zprovozněno pro zálohy v roce 2021, případně pro případy likvidace/úmrtí 
subjektu v průběhu roku. 



Formuláře k sestavení přiznání, včetně přílohy, pokynů a letáku zůstávají dle roku 2020.  
Při založení přiznání pro účely výpočtů zálohových povinností zaškrtněte dotaz Jedná se o pracovní záznam….: 

 
Data z takto označeného záznamu budou při vydání nových vzorů formulářů státní správou automaticky programem 
převedena pod nové vzory. 
Naopak v případě, že se bude jednat o podání tvrzení (úmrtí, likvidace atp…) se tento parametr při založení přiznání 
nezatrhne, tato přiznání NEBUDOU po vydání dalších vzorů v budoucnu upravována. 
Elektronické podání na Daňový portál v průběhu roku, případně prostřednictvím datové schránky v provozu (na 
Daňovém portále MFČR od 1.1.2021). 
 

 Přihlášky k registraci, Obecná písemnost  
Fyzických osob <5101_20_U2B.6> 
Právnických osob <5102_20_U2B.6>  
 Upraveny kontroly na očekávané daňové povinnosti na prostupné, takže nyní v ř. 14 projdou i NULY 
Plátcovy pokladny <5105_12_U2B.6> 
Žádost o zrušení registrace <5129_2_U2B.4> 
Oznámení o změně registračních údajů <5111_5_U2B.5>  
Přihláška k registraci DPH <5104_7_U2B.3> 
Příloha přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty <5501_1_U2B.4> 
Obecná písemnost <OBEP_1_U2B.11> vše výše připraveno pro podávání v roce 2021. 
Zapracovány nové verze formulářů k sestavení včetně pokynů. 
Do nápovědy doplněny i změny v legislativě platné od 1. 1. 2021.  
Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky v provozu (na MFČR od 1. 1. 2021). 
 

 Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ 
<89325_9_U2B. 7> připraveno pro sestavení a podání v roce 2021. 
Změny ve formuláři a pokynech NEJSOU. 
Do nápovědy doplněny i změny v legislativě platné od 1. 1. 2021. 
Elektronické podání je v provozu, u tohoto formuláře program generuje XML, tento je nutno ručně importovat na 
stránku ČSSZ. 
 

 HLÁŠENÍ k DPH o dodání i o pořízení nového dop. prostředku 
<5526_4_U2B.1>, <5527_4_U2B.1>, pro sestavení a podání v roce 2021. 
Zapracovány nové verze formulářů k sestavení včetně pokynů. 
Do nápovědy k oběma hlášením k DPH doplněny změny v legislativě platné od 1. 1. 2021. 



Elektronické podání státní správa nepodporuje, formulář se podává v tištěné podobě na podatelně příslušného 
územního pracoviště, případně, pokud má subjekt zřízenu datovou schránku, v PDF formátu jako příloha k datové 
zprávě. 

 

ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH FORMULÁŘÍCH 
 

 Oznámení o vstupu do paušálního režimu 
<5255_1_U2B.1> pro sestavení a podání v roce 2021 

Opravy 
 Opraven tisk DIČ, rok vstupu a telefonu 

 Upraveno převzetí evidenčního čísla pojištěnce (v případě, že nemá rodné číslo), plus i v tomto 
případě umožněna ruční editace kolonek „muž/žena“ a datum narození. 

 V tabulce se souhrnnými informacemi se sestavných formulářů pro usnadnění analýzy 
výhodnosti režimu paušální daně: 

 
- upraveno převzetí hodnoty do sloupce „Daň z příjmů  ř. 60“ včetně popisku sloupce takto: „Daň 

z příjmů po slevách (bonus) ř. 74 - 77“. 
- v případě změny pojišťovny v průběhu roku se do sl. „Pojistné na zdravotní pojištění ř. 16“ má 

převzít součet hodnot z ř. 16 obou přehledů, opraveno (chybně se přebírala pouze hodnota z 
přehledu A). 

 
 

 Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu 
<COVI_2_U2B.1-2> pro sestavení a podání v roce 2020 i 2021 

Doplnění 



Možnost sestavení pro 5. bonusové období: 

 
 

 

AKTUALIZACE VZOROVÉ DATABÁZE 
 

 Číselníky 
 Banky – aktualizováno dle změn zveřejněných ČNB v 50. týdnu l.r. 
 Finanční úřady a územní pracoviště – aktualizováno dle změn zachycených v roce 

2020 na lokálních stránkách územních pracovišť a úřadů (MFČR údajně nemá od 
roku 2016 centrální databázi svých úřadů ) 

 Katastrální úřady – aktualizováno dle změn zveřejněných ČZÚK v 42. týdnu l.r. 
 Čísla obcí – aktualizováno dle Vyhlášky 358/2020 (o podílu jednotlivých obcí na 

stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané 
hodnoty a daní z příjmů) 

Připravujeme: 
 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 
 
Aktualizace číselníků v souladu s aktualizacemi v aplikaci EPO MFČR dle veřejného rozhraní číselníků EPO (změny MFČR 
nezveřejňuje): 
 ze dne 3.12.2020: 

DNEPDUOS 
 ze dne 18.12.2020: 

OSV_POZ, KOEF_JED, KOEF_STA, KOEF_POZ, KATUZ, CENA_KU, KOEF_k15 
 ze dne 29.12.2020: 

KOEF_JED, KOEF_STA, KOEF_POZ, KATUZ, CENA_KU 
 ze dne 5.1.2021: 

DNESAZ, KOEF_JED, KOEF_STA, KOEF_POZ, CENA_KU, KOEF_k15, DNEPDUOS 
 ze dne 6.1.2021: 

KOEF_POZ, KOEF_k15, OBCE 
 ze dne 8.1.2021: 

KOEF_JED, OBCE 
 
 



 

 Legislativa 
 
Aktualizace v oblastech (viz menu Doplňky/Daňové zákony – F3):  
 03 Zdravotní pojištění, aktualizace zák. 592/1992 dle novely 285/2020 
 07 Daň z nemovitých věcí, aktualizace zák. 338/1992 dle novely 609/2020 + 

průměrné ceny k. území dle V548/2020, 
 09 Daň z přidané hodnoty, aktualizace zák. 235/2004 dle novely 527/2020 
Připravujeme novelizace (dle 609/2020): 
 02 Daně z příjmů, 
 04 Sociální pojištění,                           
 05 Účetnictví, 
 09 Daň z přidané hodnoty, 
 90 Zaměstnanost a mzdy.                        
 99 Ostatní. 

 
 
 
 

Připravujeme 

Od 15.1.2021  
formuláře pro oblasti DAP 
novelizace legislativy a číselníků 
 

Od 22.1.2021  
formuláře pro oblasti DPH a JINÉ 
novelizace legislativy a číselníků 

  



AKTUALIZACE 115 
 
datum vydání:   21.12.2020 
označení balíčku:   TOX_AKT_115.zip 
 
kódové označení balíčku: : 204.115_2020.04.01 
Instalace je vyhodnocena a nabídnuta automaticky v rámci spuštění programu TO2Client.exe. 
 
 
Změny: 

 
červená   připraveno 
zažluceno   připravujeme pro další doplňky či aktualizace 

 
 

NOVĚ ZPROVOZNĚNÉ FORMULÁŘE 
 

 Oznámení o vstupu do paušálního režimu 
<5255_1_U2B.1> pro sestavení a podání v roce 2021 

Doplnění 
Zařazen nový formulář v souvislosti se zavedením paušální daně od 1.1.2021. 
Formulář je k dispozici od roku 2021 u subjektů, které mají na kartě Stav zpracování (od roku 2021) 
zatržen nový parametr Paušální daň. 
V oddílu 2  (strana 2) jsou v programu TOX připraveny funkce pro převzetí údajů: 

 

 
Sestavený formulář lze v rámci programů TOX podat přes datovou schránku uživatele, nebo odeslat 
emailem subjektu, pro který byl uživatelem sestaven. Jiné možnosti podání prozatím neexistují.  
From: Podpora Web (GFŘ) [mailto:podporaweb7000@fs.mfcr.cz]  
Sent: Monday, December 21, 2020 10:02 AM 
To: Martin Šťastný Daniel <mvd@u2brno.cz> 
Subject: RE: Dotaz k formulářům finanční správy 
zveřejnění Oznámení dle vstupu do paušálního režimu na Daňovém Portálu adisepo.mfcr.cz předpokládáme v polovině 
roku 2021.  



V rámci sestavení se do tabulky Závazky generuje záznam pro Oznámení o vstupu i zálohy na celý 
kalendářní rok.  
Pokud dojde následně k vypnutí parametru Paušální daň na kartě Stav zpracování (od roku 2021) a 
sestavené Oznámení o vstupu zůstane nesmazáno, do tabulky Závazky se z něj nic nepromítne.  
Zálohy na další rok se vygenerují automaticky po aktualizaci, do které je zařazen nový rok, poté co je 
do nového roku převeden subjekt z předchozího roku. Zálohy potlačí až případné podání oznámení o 
ukončení režimu paušální daně, tyto formuláře budou do programu zařazeny v průběhu roku 2021 
v některé z letních či podzimních aktualizací. 
Případně souběžně sestavená tvrzení pro DPFO a přehledů pojistného se, v případě zatrženého 
parametru Paušální daň na kartě Stav zpracování (od roku 2021), do tabulky Závazků nepromítnou. 
 

 

ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH FORMULÁŘÍCH 
 

 Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu 
<COVI_2_U2B.1> pro sestavení a podání v roce 2020 

Doplnění 
Možnost sestavení pro 3. a 4. bonusové období: 

 
Oprava 
U Žádosti pro společníky sro za říjnové období se při sestavení za část období doplňoval do kolonky 
DO nesmyslný datum (11.4.2020) a Žádost se nedala sestavit.  
Opraveno. 
 

 Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu 
<COVI_2_U2B.2> pro sestavení a podání v roce 2021 
Viz popis u tohoto formuláře v roce 2020. 
 
 

ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH FORMULÁŘÍCH 



 

PRO PODÁNÍ DAŇOVÝCH TVRZENÍ ZA ROK 2020 

 

 Přiznání k dani silniční 
<5407_16_U2B.8> připraveno pro podání tvrzení za rok 2020 
Nové formuláře k sestavení přiznání, včetně přílohy.  
Úpravy reagovaly na změny v legislativě v průběhu roku, které jsme do programu zařadili a avizovali již v rámci 
instalace 113 vydané 21.7.2020. 
Nová verze pokynů a letáku byla zapracována do nápovědy k sestavení přiznání, včetně aktualizované legislativy.  
Data vložená v průběhu roku 2020 označená jako „pracovní záznam“ připravena pro podání přiznání za rok 2020. 
Ostatní přiznání sestavená v průběhu roku 2020 zůstávají beze změn. 
Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky v provozu (doporučujeme podání až 
v novém roce, s ohledem na kontrolu portálu: „Datum podání je menší než konec zdaňovacího období“). 
 

 Vyúčtování daně z příjmů fo ze závislé činnosti 
<5459_22_U2B.7> připraveno pro podání tvrzení za rok 2020 
Nové formuláře k sestavení přiznání, včetně přílohy.  
Nová verze pokynů a letáku byla zapracována do nápovědy k sestavení přiznání, včetně aktualizované legislativy.  
Data vložená v průběhu roku 2020 označená jako „pracovní záznam“ připravena pro podání přiznání za rok 2020. 
Ostatní přiznání sestavená v průběhu roku 2020 zůstávají beze změn. 
Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky v provozu (doporučujeme podání až 
v novém roce, s ohledem na kontrolu portálu: „Datum podání je menší než konec zdaňovacího období“). 

 

 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů f nebo p osob 
<5466_17_U2B.8> připraveno pro podání tvrzení za rok 2020 
Nové formuláře k sestavení přiznání, včetně přílohy.  
Nová verze pokynů a letáku byla zapracována do nápovědy k sestavení přiznání, včetně aktualizované legislativy.  
Data vložená v průběhu roku 2020 označená jako „pracovní záznam“ připravena pro podání přiznání za rok 2020. 
Ostatní přiznání sestavená v průběhu roku 2020 zůstávají beze změn. 
Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky v provozu (doporučujeme podání až 
v novém roce, s ohledem na kontrolu portálu: „Datum podání je menší než konec zdaňovacího období“). 

 
 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ ÚPRAVY 
 

V souvislosti se zavedením paušální daně od 1.1.2021, byla do programu vedle nového formuláře 
Oznámení o vstupu do paušálního režimu doplněna celá řada funkcí. 
 
1) Nová položka Paušální daň na kartě Stav zpracování (od roku 2021): 



 
Samozřejmě i u subjektu, který dlouhodobě splňuje výhodnost režimu paušální daně, je nutné vzít 
v potaz i případné úvěry (hypotéky), jejichž získání bude pro subjekt v režimu paušální daně výrazně 
složitější (prokazování příjmů). 
 
2) Nový odkaz v menu: Subjekt/Přehledy/Paušální daň 



 
Tabulka se souhrnnými informacemi se sestavných formulářů pro usnadnění analýzy výhodnosti režimu 
paušální daně. Je dostupná pouze u subjektů, kteří splňují nároky na režim paušální daně. 
 
3) Dva nové sloupce v tabulce Subjekt:  



 
- Nárok na PD 

Zatržení položky vyhodnocuje program automaticky, podmínky: 

 
…jsou shodné jako pro dostupnost nového parametru paušální daň. 

- Paušální daň 
Zatržení provádí uživatel u subjektu na kartě Stav zpracování (od roku 2021), který splňuje 
podmínky pro nárok na uplatnění PD. 

 
4) Dvě nové masky (včetně přednastaveného filtru) pro zobrazení seznamu subjektů: 

 



 
-- 
Dále doplněna i nová položka a maska Insolvence – doplní se z veřejného insolvenčního rejstříku přes 
programovou funkci: 
Doplňky/Vyhledávání v registrech/Insolvenční rejstřík/Kontrola subjektů na insolvenční rejstřík 
Připomínáme, že provedení této funkce lze u MSSQL verze naplánovat jako denní službu. 
 

 

AKTUALIZACE VZOROVÉ DATABÁZE 
 

 Číselníky 
 Banky – aktualizováno dle změn zveřejněných ČNB v 50. týdnu t.r. 
Připravujeme: 
 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 
 Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z 

přidané hodnoty a daní z příjmů 
 Katastrální úřady 

 
 

 Legislativa 
Aktualizace v oblastech (viz menu Doplňky/Daňové zákony – F3):  
 02 Daně z příjmů, aktualizace dle novely 450/2020 a 540/2020, 
 04 Sociální pojištění, aktualizace dle novely 438/2020, a 469/2020, 
 07 Daň z nemovitých věcí, aktualizace dle novely 481/2020, 
 90 Zaměstnanost a mzdy, aktualizace dle novely 285/2020 a 487/2020, 
 99 Ostatní, aktualizace dle novely 422/2020. 
Připravujeme novelizace: 
 02 Daně z příjmů, 
 03 Zdravotní pojištění, 
 04 Sociální pojištění,    
 07 Daň z nemovitých věcí,   
 09 Daň z přidané hodnoty, 
 90 Zaměstnanost a mzdy.    

 
 
 
 
 
 
 



Připravujeme 

Od 5.1.2021  
příprava na další sezónu – 2021 
formuláře pro oblasti DNEM, SILD a k registracím 
novelizace legislativy a číselníků 
 

Od 15.1.2021  
formuláře pro oblasti DAP 
novelizace legislativy a číselníků 
 

Od 22.1.2021  
formuláře pro oblasti DPH a JINÉ 
novelizace legislativy a číselníků 

  



AKTUALIZACE 114 
 
datum vydání:   13.11.2020 
označení balíčku:   TOX_AKT_114.zip 
 
kódové označení balíčku: : 201.111_2020.04.00 
Instalace je vyhodnocena a nabídnuta automaticky v rámci spuštění programu TO2Client.exe. 
 
 
Změny: 

 
červená   připraveno pro aktualizaci 114 

 
Aktualizace 114 obsahuje i veškeré změny v doplňcích k předchozí aktualizaci (113): 

Vydáno dne 16.9.2020 http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_113_D01.pdf 

 
 

NOVĚ ZPROVOZNĚNÉ FORMULÁŘE 
 

 Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu 
<COVI_2_U2B.1> pro sestavení a podání v roce 2020 

Doplnění 
V souvislosti s dalšími opatřeními ke koronavirové krizi: 
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/obnoveni-kompenzacniho-bonusu-39701 
…byla do programu zapracována druhá verze samostatného formuláře Žádosti včetně funkcí pro všechny způsoby podání včetně 
Čestného prohlášení i při sestavení Žádosti zástupcem. 
Formulář, stejně jako jeho jarní první verze, se opět aktivuje v rámci kategorie DPFO, zde je i možnost po kliknutí pravým tlačítkem 
myši na tlačítko: 

 
…přímo aktivovat panel pro založení Žádosti. Případně standardně kliknutím na tlačítko DPFO s výběrem balíčku šablon: 

http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_113_D01.pdf
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/obnoveni-kompenzacniho-bonusu-39701


 

Sestavení formuláře včetně možností pro podání zůstávají obdobné jako u první verze z jara, podstatnější změnou je 
povinnost k Žádosti přiložit vždy i Čestné prohlášení. 
Ostatní zůstává stejné, jako bylo avizováno u jarní Žádosti, mimo standardní programové funkce pro odeslání přes datovou schránku 
nebo klientovi emailem, anebo přímo na Daňový portál s využitím Obecné písemnosti, doplněny i další funkce pro podání: 

Podání emailem, PDF s naskenovaným podpisem 
Nová funkce k této Žádosti, adresát je Správce bonusu dle ÚZP. 
U subjektu v adresáři musí být uložen naskenovaný podpis, aby jej program mohl doplnit na Žádost a Čestné prohlášení. 
V případě sestavení Žádosti zástupcem musí být u zástupce uložen naskenovaný podpis v tabulce zástupců a zástupce musí být 
k subjektu přiřazen.  

Podání emailem, PDF s elektronickým podpisem 
Nová funkce k této Žádosti, adresát je Správce bonusu dle ÚZP. 
V nastavení programu musí být uložen platný elektronický podpis uživatele. V případě, že je uživatel současně i zástupcem 
sestavujícím Žádost, u subjektu v adresáři: 
-  buďto musí být uložen naskenovaný podpis, aby jej program mohl doplnit na Čestné prohlášení, 
- anebo musí zplnomocněný zástupce Čestné prohlášení subjektu zaslat, aby jej tento podepsal a vrátil zástupci k podání Žádosti. 
Pokud nejde o zplnomocněného zástupce, musí zaslat k podpisu subjektu i Žádost! 

Odeslání Čestného prohlášení klientovi e-mailem 
Nová funkce k této Žádosti, adresát je subjekt. 
Týká se sestavení Žádosti uživatelem programu, zplnomocněným zástupcem, pokud subjekt neposkytl zástupci naskenovaný podpis 
pro uložení do programu TaxOff-X. 
Subjekt musí po obdržení emailu od zástupce Čestné prohlášení vytisknout, podepsat, naskenovat a zaslat zpět zástupci. Uživatel 
programu musí takto zkompletované Čestné prohlášení uložit jako obecnou přílohu k Žádosti. Teprve poté může Žádost s přílohou 
odeslat, jednou ze 3 možných variant. 

Důležitá upozornění: 
Při sestavení zplnomocněným zástupcem, pokud je potřeba využít Podání emailem, PDF s naskenovaným podpisem, zástupce musí 
být na Žádost převzatý od subjektu, viz Adresář, karta Přiřazení zástupci. Další podmínkou je, že zástupce musí mít nejprve uložen 
naskenovaný podpis v tabulce zástupců: 

 



... až poté být přiřazen k subjektu, nestačí tedy prostě jen doplnit podpis zástupce na jeho kartu! 
Optimální postup je zkontrolovat / doplnit podpis u zástupce, následně u subjektů tohoto zástupce nejprve odebrat a poté jej znova 
přiřadit. 
A obdobně, při sestavení bez zástupce, pokud je potřeba využít Podání emailem, PDF s naskenovaným podpisem, u subjektu musí být 
v Adresáři na kartě Základní údaje uložen naskenovaný podpis: 

 
Grafika naskenovaného podpisu může být ve formátu PNG, JPG, BMP, ICO, maximální rozměr by přitom neměl překročit 153x307 
pixelů, jinak může dojít při převzetí do PDF k deformaci obrázku. V zásadě obrázek ve formátu PNG může být i větší a k deformaci zde 
nedojde. 
Program TOX nepovolí uživateli odeslání Žádosti emailem, pokud neexistuje obecná příloha s Čestným prohlášením žadatele. 
Program TOX ale neumí pohlídat, zda je obecná příloha Čestného prohlášení podepsaná, to je na uživateli programu, protože 
v případě, že žadatel zástupci naskenovaný podpis neposkytne, zasílá zástupce Čestné prohlášení k podpisu žadateli a poté co jej 
dostane zpět podepsané, musí jej ručně připojit jako obecnou přílohu. 
Tip 
Podání na Daňový portál s využitím obecné písemnosti realizujte tak, že po sestavení Žádosti vygenerujte PDF opisy (včetně opisu 
Čestného prohlášení) a následně přímo z formuláře Žádosti aktivujte Obecnou písemnost přes Další nabídka / Práce s obecnou 
písemností. Takto dojde automaticky ke kompletaci Obecné písemnosti pro přímé podání. 

Upozornění 
Program TOX neumožňuje podání žádostí pro DPČ/DPP 
 

 

ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH FORMULÁŘÍCH 
 
Nejsou 

 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ ÚPRAVY 
 
Nejsou 

 

AKTUALIZACE VZOROVÉ DATABÁZE 
 



 Legislativa 
Aktualizace v oblastech (viz menu Doplňky/Daňové zákony – F3):  
 01 Správa daní, aktualizace dle novely 386/2020 a 343/2020, 
 02 Daně z příjmů, aktualizace dle novely 386/2020 a 343/2020, 
 04 Sociální pojištění, aktualizace dle novely 461/2020, jedná se o Zákon schválený 

v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, 
 05 Účetnictví, aktualizace dle novely 310/2020, 
 08 Daň z nabytí nemovitých věcí, aktualizace dle novely 310/2020, 
 09 Daň z přidané hodnoty, aktualizace dle novely 343/2020, 
 99 Ostatní, aktualizace dle novely 336/2020. 

 
Připravujeme novelizace: 
 02 Daně z příjmů,  
 04 Sociální pojištění,    
 99 Ostatní. 

 
 

Připravujeme 
 

Od 12.12.2020  
(připravujeme pro doplněk k aktualizaci 114) 
příprava na další sezónu – 2021, novelizace legislativy a číselníků 
 

  

javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A3')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A3')


AKTUALIZACE 113 
 
datum vydání:   21.7.2020 
označení balíčku:   TOX_AKT_113.zip 
 
kódové označení balíčku: : 197.108_2020.03.00 
Instalace je vyhodnocena a nabídnuta automaticky v rámci spuštění programu TO2Client.exe. 
 
 
Změny zařazené v doplňcích: 

 
červená   připraveno pro aktualizaci 113 

 
Aktualizace 113 obsahuje i veškeré změny v doplňcích k předchozí aktualizaci (112): 

Vydáno dne 15.6.2020 http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_112_D03.pdf 
Vydáno dne 12.5.2020 http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_112_D02.pdf 
Vydáno dne 15.4.2020 http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_112_D01.pdf 
 

 
 

NOVĚ ZPROVOZNĚNÉ FORMULÁŘE 
 
Nejsou 

 

ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH FORMULÁŘÍCH 
 

 Přiznání k dani silniční 
<5407_16_U2B.7> zprovozněno pro zálohy v roce 2020, případně pro případy likvidace/úmrtí 
subjektu v průběhu roku. 
Novinky 
V souladu s novelou 299/2020 upraveny sazby pro výpočet daně. Rovněž pro účely výpočtu záloh na 
daň silniční na zdaňovací období roku 2020 splatných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se 
použijí sazby daně silniční podle § 6 odst. 2 zákona o dani silniční, ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona (tj. zálohy za rok 2020 se vypočítávají počínaje 1. 1. 2020 ve snížené výši) 
Pokud již byla uhrazena záloha k 15. 4. 2020, případně i k 15. 7. 2020 dle původních sazeb, úhradu 
následné zálohy je možno ponížit o vyplývající rozdíl. 
Doporučení 
V případě že zasíláte klientům avízo emailem na úhrady záloh a máte klienty, kteří zálohy 
v původní sazbě (bez ohledu na možnost odložení platby záloh) uhradili, doporučujeme doplnit do 
emailu s avízem informace o snížení další zálohy, což je nutné dopočítat „ručně“. Program TOX 
s ohledem na možnou variabilitu těchto výpočtů a mizivé využití v běžné praxi tento propočet 
automaticky neprovádí (většina klientů, kteří nehradí zálohy jednou splátkou k 15. 4. 2020, odklad 
splatnosti záloh na 15. 10. 2020 využila). 
V menu formuláře Další nabídka ale je zařazen nový odkaz Podklad pro výpočet rozdílu mezi 
uhrazenými zálohami na rok 2020:  

http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_112_D03.pdf
http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_112_D02.pdf
http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_112_D01.pdf


 
…pro pomoc při výpočtu rozdílu.  

 
 Přiznání k dani z příjmů právnických osob 

<5404_30_U2B.1> připraveno pro sestavení a podání tvrzení za zdaňovací období započatá v roce 
2019 (a pro části zdaňovacích období započatých v roce 2020). 
Novinky 
V souladu s novelou 299/2020 upraveny kontroly pro zápis do tabulky E Odečet daňové ztráty od 

základu daně podle § 34 odst. 1 zákona tak, aby se dala zapsat i předpokládaná ztráta 
v budoucím zdaňovacím období. V této souvislosti doplněn i nový parametr nastavení 
DAP, který je potřeba zaškrtnout: Uplatnění „očekávané“ daňové ztráty: 

 
Plus doplněna i nová funkce, pokud je založeno přiznání z předchůdce (platí od roku 
2020, doplní se do ř. 10 očekávaná výše ztráty, pokud v předchůdci v tabulce E tato 
očekávaná ztráta je nalezena. 
-- 
Čekáme z MFČR na metodiku postupu, kdy v roce 2019 bude uplatněna očekávaná 
ztráta a v roce 2020 pak ztráta vykázána nebude. 
Upozornění 
Aplikace Elektronická podání pro finanční správu nezohledňuje tuto úpravu, proto bude zobrazeno 
chybové hlášení (Ř.1 tab.E př.č.1 - nemůže být uplatněna DZ (nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji) ze 
ZO roku 2020), upozorňující na nesprávné vyplnění zdaňovacího období v tabulce pro odečet 
daňové ztráty.  

Nejedná se o faktickou chybu, chybové hlášení na Daňovém portálu má propustný 
charakter a nebrání odeslání daňového přiznání. 



 

 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
<5405_25_U2B.2> připraveno pro sestavení a podání tvrzení za rok 2019. 
Novinky 
V souladu s novelou 299/2020 upraveny kontroly pro zápis do tabulky E Odečet daňové ztráty od 

základu daně podle § 34 odst. 1 zákona tak, aby se dala zapsat i předpokládaná ztráta 
v budoucím zdaňovacím období. V této souvislosti doplněn i nový parametr nastavení 
DAP, který je potřeba zaškrtnout: Uplatnění „očekávané“ daňové ztráty: 

 
Při založení přiznání z předchůdce nelze u DPFO očekávanou ztrátu z předchůdce 
automaticky doplnit, řádek se ztrátou se doplní v rámci výpočtu automaticky dle 
sestavení DAP v roce 2020.  
-- 
Čekáme z MFČR na metodiku postupu, kdy v roce 2019 bude uplatněna očekávaná 
ztráta a v roce 2020 pak ztráta vykázána nebude. 
Upozornění 
Aplikace Elektronická podání pro finanční správu nezohledňuje tuto úpravu, proto bude zobrazeno 
chybové hlášení (Příloha k ř. 44 (ztráta) - hodnota sloupce 1 na ř. 1 je chybně vyplněna. Zdaňovací 
období, za které je ztráta uplatňována, musí předcházet zpracovávanému ZO), upozorňující na 
nesprávné vyplnění zdaňovacího období v tabulce pro odečet daňové ztráty.  

Nejedná se o faktickou chybu, chybové hlášení na Daňovém portálu má propustný 
charakter a nebrání odeslání daňového přiznání. 

 



DALŠÍ PROGRAMOVÉ ÚPRAVY 
 

 Závazky dle sestavených tvrzení, Závazky k termínu  
Doplnění 
V souvislosti s dalšími opatřeními ke koronavirové krizi: 
 
Sociální pojištění OSVČ  
Dále odložen termín pro podání i zaplacení doplatku: 
Pro důchodové pojištění OSVČ platí, že vazba na podání přiznání k dani z příjmů je zrušena, není třeba podávat Přehled 
SP do měsíce po podání DPFO. Pro klienty bez odkladu (nemají daňového poradce) je limitním termínem pro podání 
Přehledu i pro úhradu případného doplatku bez sankce 18.9.2020. Pro klienty s odkladem (plná moc pro daňového 
poradce) je limitním termínem pro podání Přehledu 18.9.2020, a pro úhradu doplatku zde zůstává zákonný termín 
18.9.2020. 
 
Zdravotní pojištění OSVČ  

Upozornění: 
Posun termínu pro podání DPFO na 18.8.2020 nemá vliv na termín pro podání Přehledu zdravotního pojištění 
OSVČ. 
Mezním termínem pro podání Přehledu zdravotního pojištění OSVČ zůstává i nadále 3.8.2020, povinnost 
uhradit doplatek je do 8 dnů po podání Přehledu, limitní termín je tedy 11.8.2020. 
 
Daně z příjmů 
Dále odložen termín pro podání i zaplacení doplatku: 
Odpuštěna pokuta za pozdní podání tvrzení, rovněž odpuštěn i úrok z prodlení doplatku, pokud bude tvrzení podáno i 
uhrazeno do termínu 18.8.2020. 
 
Daň z nabytí nemovitých věcí 
Dále odložen termín pro splatnost daně: 
Prominutí pokut za opožděné podání přiznání, s termínem podání od 31. 3. do 30. 11. 2020, rovněž odpuštěn i úrok z 
prodlení za pozdě zaplacenou daň či zálohu na tuto daň, pokud bude přiznání podáno a uhrazeno do 31. 12. 2020. 
„Zrušení“ daně z nabytí nemovitých věcí již prošlo poslaneckou sněmovnou, aktuálně je v Senátu. 
 

 

AKTUALIZACE VZOROVÉ DATABÁZE 
 

 Aktualizace šifrovacího certifikátu U2Brno 
Doplnění 
Do programu aktualizován šifrovací certifikát, který zabezpečuje online kontrolu správnosti sestavení 
na portálu EPO2.  
Jedná se o funkci Kontrola písemnosti na panelu Elektronické podání. 
Tato funkce odesílá písemnost podepsanou platným certifikátem U2Brno do aplikace EPO2, která provede plnou online 
kontrolu sestavení (v testovacím režimu) a výsledky kontrol vrátí programu TOX, ten je následně zobrazí v textovém 
tvaru: 



 
 
 

 Číselníky 
 Banky – aktualizováno dle změn zveřejněných ČNB v 29. týdnu t.r. 
 Katastrální úřady - aktualizováno dle změn zveřejněných ČÚ ZK v 27. týdnu t.r. 
-- 
Aktualizace číselníků v souladu s aktualizacemi v aplikaci EPO MFČR dle veřejného rozhraní číselníků EPO (změny MFČR 
nezveřejňuje): 
 ze dne 13.7.2020: 

SAZDSLNA 
Snížené sazby pro výpočet silniční daně. 

 
 

 Legislativa 
Aktualizace v oblastech (viz menu Doplňky/Daňové zákony – F3):  
 01 Správa daní, aktualizace dle novely 283/2020, 
 02 Daně z příjmů, aktualizace dle novely 299/2020, 
 04 Sociální pojištění, aktualizace novel 299 a 300/2020, 
 06 Silniční daň, aktualizace dle novely 299/2020, 
 07 Daň z nemovitých věcí, aktualizace dle novel 283 a 299/2020, 
 09 Daň z přidané hodnoty, aktualizace dle novely 299/2020, 
 10 Odvod z loterií a jiných podobných her, aktualizace dle novely 283/2020. 

Zařazeno do doplňku 02 
 03 Zdravotní pojištění, 
 04 Sociální pojištění, aktualizace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, 
 07 Daň z nemovitých věcí,   
 90 Zaměstnanost a mzdy, 
 99 Ostatní. 

Zařazeno do doplňku 01 
 04 Sociální pojištění, jedná se o Zákony 159 a 160/2020 Sb. schválené v souvislosti s výskytem 

koronaviru SARS CoV-2 
 

Připravujeme novelizace: 
 04 Sociální pojištění,    
 05 Účetnictví,    
 90 Zaměstnanost a mzdy.    
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Připravujeme 
 

Od 3.10.2020  
(připravujeme pro aktualizaci 114) 
příprava na další sezónu – 2021, novelizace legislativy a číselníků 
 

  



AKTUALIZACE 112 
 
datum vydání:   8.4.2020 
označení balíčku:   TOX_AKT_112.zip 
 
kódové označení balíčku: : 184.103_2020.02.00 
Instalace je vyhodnocena a nabídnuta automaticky v rámci spuštění programu TO2Client.exe. 
 
 
Změny zařazené v doplňcích: 

 
červená   připraveno pro aktualizaci 112 

 
Aktualizace 112 obsahuje i veškeré změny v doplňku k předchozí aktualizaci (111): 

Vydáno dne 6.3.2020 http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_111_D01.pdf 

 

 
 

ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH FORMULÁŘÍCH 
 

 Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da zák. 586/1992 Sb. 
<5478_15_U2B.1> pro sestavení a podání tvrzení v roce 2019 

Oprava 
U položky 29a Datum splatnosti doplněno do výpočtu vymazání hodnoty, pokud je 
vymazána hodnota z ř. 29, dle které se splatnost počítá. 
 

 Přehled OSVČ sociální pojištění 
<SP01_19_U2B.1> pro sestavení a podání za rok 2019. 
Elektronické podání na ePortál ČSSZ v jednom kroku: 
Pokud v rámci procesu podání nemá program odpověď o stavu podání z ePortálu, sestavený 
formulář nezablokuje. Bohužel souvisí to s delší odezvou ePortálu při dotazování na stav podání, na 
rozdíl od podání na Daňový portál, kde je odezva zpravidla okamžitá. 
Doporučujeme proto po Kompletním podání v jednom kroku chvíli vyčkat a aktivovat tlačítko Dotaz 
na stav podání. Pokud reakce s portálu již je k dispozici a stav podání je pozitivní, sestavený přehled 
se po zavření panelu Kontrola, podpis a podání, odeslání a zablokování automaticky zablokuje a 
ukončí. 

 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ ÚPRAVY 
 

 Závazky dle sestavených tvrzení, Závazky k termínu  
Doplnění 
V souvislosti s opatřeními ke koronavirové krizi: 
 
Sociální pojištění OSVČ  
https://www.cssz.cz/web/cz/-/stat-odpusti-osvc-platby-povinneho-duchodoveho-pojisteni-na-pul-roku 
Prominuty povinnosti všem OSVČ (hlavní i vedlejší činnost) platit zálohy na důchodové pojistné za březen až 
srpen 2020 a za toto období jsou odpuštěny minimální povinné platby (mpp) na důchodové pojištění OSVČ (k 
odpočtu těchto mpp dojde při podání přehledu za rok 2020).  

http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_111_D01.pdf
https://www.cssz.cz/web/cz/-/stat-odpusti-osvc-platby-povinneho-duchodoveho-pojisteni-na-pul-roku


Pro OSVČ vykonávající hlavní činnost budou měsíce březen až srpen 2020 z hlediska důchodového pojištění automaticky 
považovány za vyloučené doby, aby nedošlo ke snižování průměru příjmů. 
Pro důchodové pojištění OSVČ platí, že vazba na podání přiznání k dani z příjmů je zrušena, není třeba podávat Přehled 
SP do měsíce po podání DPFO. Pro klienty bez odkladu (nemají daňového poradce) je limitním termínem pro podání 
Přehledu i pro úhradu případného doplatku bez sankce 3.8.2020. Pro klienty s odkladem (plná moc pro daňového 
poradce) je limitním termínem pro podání Přehledu 3.8.2020, a pro úhradu doplatku zde zůstává zákonný termín 
11.8.2020. 
Nemocenské pojištění OSVČ musí být nadále hrazeno měsíčně, zde není žádná úleva. 
 
Zdravotní pojištění OSVČ  
https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/zmeny-u-plateb-na-zdravotni-pojisteni-v-souvislosti-s-epidemii-covid-19 
Prominuty povinnosti OSVČ platit zálohy na  zdravotní pojistné za březen až srpen 2020 a za toto období jsou 
odpuštěny minimální povinné platby (mpp) na zdravotní pojištění OSVČ (k odpočtu těchto mpp dojde při 
podání přehledu za rok 2020).  
Vazba na přiznání k dani z příjmů je zrušena, není třeba podávat Přehled ZP do měsíce po podání DPFO. Limitní termín 
pro podání Přehledu je 3.8.2020, platí pro všechny OSVČ, s odkladem i bez odkladu. Nadále platí, že případný doplatek 
pojistného za rok 2019 musí být uhrazen nejpozději do 8 dnů po podání Přehledu, limitní termín pro úhradu, v případě 
podání Přehledu dne 3.8.2020, je tedy 11.8.2020. 
 
Daně z příjmů 
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/Financni-zpravodaj_2020-c-04.pdf 
Prominuta červnová záloha na daň. Pro kvartální plátce to je druhá letošní záloha, pro pololetní plátce první. Odpuštěna 
pokuta za pozdní podání tvrzení, rovněž odpuštěn i úrok z prodlení doplatku, pokud bude tvrzení podáno i uhrazeno do 
termínu 1.7.2020. 
Upozornění: 
Jestliže přiznání nepodáte a nezaplatíte do 1. července, úroky z prodlení se budou počítat od 1. dubna. 
Termín podání tvrzení u daně z příjmů fyzických i právnických osob i daně z příjmů vybíraných srážkou podle zvláštní 
sazby daně je doporučen na 1.7.2020. 
Tip: 
Pokud jde o přeplatek na dani, podejte přiznání v řádném termínu, aby vám stát peníze co nejdřív vrátil.  Termín pro 
vracení přeplatků je nejdříve od 30. dubna, standardní lhůta pro vrácení přeplatku je 30 dní. Podání přehledů a 
doplatky pro pojištění OSVČ nejsou v této výjimečné situaci na podání přiznání k dani navázány. 
 
Daň z nabytí nemovitých věcí 
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/Financni-zpravodaj_2020-c-05.pdf 
Prominutí pokut za opožděné podání přiznání, s termínem podání od 31. března do 31. července 2020, rovněž odpuštěn i 
úrok z prodlení za pozdě zaplacenou daň či zálohu na tuto daň, pokud bude přiznání podáno a uhrazeno do 31. srpna 
2020. 
Upozornění: 
Jestliže přiznání nepodáte a nezaplatíte do 31. srpna, úroky z prodlení se budou počítat od termínu splatnosti. 
Ministerstvo financí nově plánuje zrušit daň z nabytí nemovitých věcí. 
 
Silniční daň 
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-pro-media/Financni-zpravodaj_2020-c-06.pdf 
Ministerstvo financí plošně posunulo úhrady záloh na silniční daň, které jsou splatné v dubnu a červenci 2020. Zálohy 
můžete uhradit nejpozději do 15. října 2020, bez jakékoli sankce a o odklad placení nemusíte žádat. 
Upozornění: 
Jestliže zálohy nezaplatíte souhrnem do 15. října 2020, úroky z prodlení se budou počítat od termínu splatnosti 
jednotlivých záloh. 

 
…bylo do programu zapracováno to nejdůležitější, funkce pro úpravy termínů podání 
tvrzení i splatnosti doplatků a vyúčtování.  
Co se týče Přehledu závazků, v základním zobrazení jsou všechny termíny vypočítány 
dle metodiky před koronavirovou krizí, příslušné záznamy, kterých se týkají úpravy 
s ohledem na krizi, jsou barevně rozlišeny a v poznámce mají ve zkratce to 
nejdůležitější, například u daně z příjmů fyzických osob: 

https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/zmeny-u-plateb-na-zdravotni-pojisteni-v-souvislosti-s-epidemii-covid-19
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/Financni-zpravodaj_2020-c-04.pdf
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/Financni-zpravodaj_2020-c-05.pdf
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-pro-media/Financni-zpravodaj_2020-c-06.pdf


 
Pokud se jedná o přeplatky, záznamy nejsou funkcí nijak indikovány ani u nich 
upravovány termíny. 
Na panel závazky rovněž doplněny 2 tlačítka: 
Koronavirus info 
Stručné shrnutí metodických pokynů státní správy.  
Koronavirus funkce 
Zobrazí náhled na stav závazků dle mimořádných opatření v ČR vzhledem k nouzovém 
stavu. Zobrazení je dočasné a nelze uložit, po zavření panelu platí původní stav před 
zapnutím funkce koronavirus. 

 
-- 

Co se týče Přehledu závazků k termínu, platí to samé co u panelu Závazky. Pokud je po 
spuštění programu nastaveno automatické zobrazení závazků k termínu dle zadaného 
rozmezí v nastavení funkčnosti, panel se zobrazí standardně s termíny a závazky dle 
metodiky před koronavirovou krizí, příslušné záznamy, kterých se týkají úpravy 
s ohledem na krizi, jsou barevně rozlišeny a v poznámce mají ve zkratce to 
nejdůležitější: 

 
Zapnutím funkce koronavirus program odfiltruje prominuté platby a termíny posune 
dle mimořádných opatření:  



 
Funkce pro vytváření emailů klientům (po jednom, nebo hromadně) samozřejmě 
pracují s aktuálně nastaveným stavem.  A samozřejmě i zde platí, že zobrazení je 
dočasné a nelze uložit, po zavření panelu platí původní stav před zapnutím funkce 
koronavirus. 

 
 Subjekty – panely Aktivace do období a Neaktivní subjekty  

Doplnění 
Zrychleny procesy načtení záznamů seznamu subjektů v panelu pro uživatelskou 
aktivaci subjektů, a v panelu Neaktivní subjekty v aktuálních období. 

AKTUALIZACE VZOROVÉ DATABÁZE 
 

 Číselníky 
 Banky – aktualizováno dle změn zveřejněných ČNB v 15. týdnu t.r. 
 Katastrální úřady - aktualizováno dle změn zveřejněných ČÚ ZK v 15. týdnu t.r. 
-- 
Aktualizace číselníků v souladu s aktualizacemi v aplikaci EPO MFČR dle veřejného rozhraní číselníků EPO (změny MFČR 
nezveřejňuje): 
 ze dne 7.4.2020: 

KATUZ 
Formální úprava, bez dopadu na funkčnost. 

 

 Legislativa 
Aktualizace v oblastech (viz menu Doplňky/Daňové zákony – F3):  
 03 Zdravotní pojištění, 
 04 Sociální pojištění, 
Připravujeme novelizace: 
 01 Správa daní,  
 09 Daň z přidané hodnoty. 
 99 Ostatní. 
 
 
 

Připravujeme 
 

Od 4.7.2020  
(pro aktualizaci 113) 
+ 
Technologický update. 
+ 
Legislativní změny. 



AKTUALIZACE 111 
 
datum vydání:   07.02.2020 
označení balíčku:   TOX_AKT_111.zip 
 
kódové označení balíčku: : 178.100_2020.01.01 
Instalace je vyhodnocena a nabídnuta automaticky v rámci spuštění programu TO2Client.exe. 
 
 
Změny zařazené v doplňcích: 

 
červená   připraveno pro aktualizaci 111 

 
Aktualizace 111 obsahuje i veškeré změny v doplňku k předchozí aktualizaci (110): 

Vydáno dne 10.1.2020 http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_110_D02.pdf 
Vydáno dne 21.1.2020 http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_110_D01.pdf 

 
 

NOVĚ ZPROVOZNĚNÉ FORMULÁŘE 
 

 Souhrnné hlášení k DPH 
<5521_4_U2B.1> pro sestavení a podání v roce 2020. 

Zapracovány změny ve formulářích, avizovány MF ČR dne 22.1.2020: 
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-
sdeleni/informace_k_novele_2020 
Aktualizovaný elektronický formulář Souhrnné hlášení VIES (obsahující nově samostatný list pro režim skladu) bude 
dostupný na daňovém portálu (https://www.daneelektronicky.cz/) nejpozději 20. 2. 2020. 

-- 
V souladu s chystanou novelou zákona o DPH a se změnami písemnosti DPHSHV 
v nové verzi aplikace EPO byl do Souhrnného hlášení za období roku 2020 zařazen 
nový C. ODDÍL pro vykazování přeshraničního přemisťování zboží v rámci Evropské 
unie - pohyby typu call-off stock. 
Lze tedy vykazovat tyto pohyby a elektronicky podat v Souhrnném hlášení za období 
od 01/2020. 
Byly aktualizovány všechny související funkčnosti v Souhrnném hlášení. 
-- 
Pokud před instalací aktualizace 111 již existují záznamy Souhrnného hlášení na 
původním vzoru 5521_3_U2B.8, budou tyto záznamy při instalaci aktualizace 111 
převedeny pod nový vzor 5521_4_U2B.1. 
-- 
Do nápovědy doplněny změny v legislativě.  
-- 
Elektronické podání na Daňový portál (zprovozněno 6. 2. 2020), případně prostřednictvím datové 
schránky, k dispozici. 
Nadále k dispozici (pro verze MSSQL i SQLITE): 
Možnost importu dat z externího souboru XML s připojením dat k původním datům.  
Použije se v případě potřeby načtení dat z více zdrojů. 

 

http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_110_D02.pdf
http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_110_D01.pdf
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/informace_k_novele_2020
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/informace_k_novele_2020
https://www.daneelektronicky.cz/


ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH FORMULÁŘÍCH 
 

 Přihláška k registraci fyzických osob  
<5101_20_U2B.5> pro sestavení a podání v roce 2020. 

U MSSQL verze, při zavření tiskového panelu vyskakuje chyba: 

 
Opraveno. 
-- 
Upraven tisk položky 11 Datum počátku výdělečné činnosti, nyní se již hodnota tiskne jako ostatní 
datumy bez oddělovacích teček. 
 

 Přehled OSVČ sociální pojištění 
<SP01_19_U2B.1> pro sestavení a podání za rok 2019. 
Odblokováno elektronické podání na ePortál ČSSZ, případně prostřednictvím datové schránky. 
 

 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ ÚPRAVY 
 

 Podání tvrzení přes datovou schránku 
Doplnění 
Upraveno omezení podání přes datovou schránku, původní sada nepovolených znaků v prostředí 
DS byla postupně zredukována (není součástí dokumentace k datovým stránkám).  
V programu TOX upraveno dle aktuálního stavu prostředí DS: 



 

 
Pokud tyto znaky jsou součástí názvu subjektu dle obchodního rejstříku, je potřeba předmět zprávy před odesláním 
upravit vždy ručně. 
 

 Vlastní šablony  
Doplnění 
Pro lepší formátování textu u vlastních šablon doplněna možnost úpravy přes externí textový 
editor: 

 



 
 

AKTUALIZACE VZOROVÉ DATABÁZE 
 

 Číselníky 
 nejsou 
-- 
Aktualizace číselníků v souladu s aktualizacemi v aplikaci EPO MFČR dle veřejného rozhraní číselníků EPO (změny MFČR 
nezveřejňuje): 
 ze dne 6.2.2020: 

KOEF_STA 
Doplnění koeficientů ze strany některých obcí…  
OBCE, KATUZ, CENA_KU 
Formální úpravy, bez dopadu na funkčnost. 

 

 Legislativa 
Aktualizace v oblastech (viz menu Doplňky/Daňové zákony – F3):  
 03 Zdravotní pojištění, 
 04 Sociální pojištění, 
 07 Daň z nemovitých věcí,   
 90 Zaměstnanost a mzdy, 
 99 Ostatní. 
Připravujeme novelizace: 
 01 Správa daní,  
 09 Daň z přidané hodnoty. 

 
 

Připravujeme 
 

Od 4.4.2020  
(pro aktualizaci 112) 
+ 
Technologický update. 
+ 
Legislativní změny. 
 

 

AKTUALIZACE 101-110 
 
datum vydání:   4.1.2020 
označení balíčku:   TOX_AKT_110.zip 
 
kódové označení balíčku: : 177.099_2020.01.00 
Instalace je vyhodnocena a nabídnuta automaticky v rámci spuštění programu TO2Client.exe. 
 
 
Změny zařazené v doplňcích: 

 
červená   připraveno pro aktualizaci 110 
zažluceno   připravujeme pro doplňky k aktualizaci 110 

 
Aktualizace 110 obsahuje i veškeré změny v doplňku k předchozí aktualizaci (109): 

Vydáno dne 6.12.2019 http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_109_D01.pdf 

 

http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_109_D01.pdf


 

ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH FORMULÁŘÍCH 
 

PRO PODÁNÍ DAŇOVÝCH TVRZENÍ ZA ROK 2019 

 

 Přiznání k dani silniční 
<5407_16_U2B.6> připraveno pro podání tvrzení za rok 2019 

podání do konce ledna! 
Formuláře k sestavení přiznání, včetně přílohy, zůstávají dle roku 2017. Nová verze pokynů a letáku byla zapracována do 
nápovědy k sestavení přiznání. 
Data vložená v průběhu roku 2019 označená jako „pracovní záznam“ připravena pro podání přiznání za rok 2019. 
Ostatní přiznání sestavená v roce 2019 zůstávají beze změn. 
Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky v provozu (na Daňovém portále 
MFČR od 1.1.2020). 

Novinky 
Ověřili jsme u metodiky MF ČR, jak přesně vyplnit tvrzení pro elektromobil, pokyn zní takto: 
Osobní vozidlo s elektrickým pohonem se zapíše s kódem 1, s uvedením počtu náprav a nejvyšší povolenou 
hmotností vozidla. 
Do programu jsme proto doplnili na kartě vozidla nový parametr Osobní vozidlo na elektrický pohon: 

 
Při jeho zatržení program dosadí do Kód vozidla hodnotu 1, umožní zadat Nápravy a tuny a také do typu 
osvobození doplní kód F a nastaví osvobození dle provozování. Obdobná funkčnost je i v aplikaci EPO2 MF ČR. 
 
 

 Vyúčtování daně z příjmů fo ze závislé činnosti 
<5459_22_U2B.5> připraveno pro podání tvrzení za rok 2019 

podání do konce února! 
Formuláře k sestavení přiznání zůstaly beze změn. Byly vydány nové pokyny k sestavení a nový leták k dani z příjmů, 
zapracováno do nápovědy. Do nápovědy doplněny i změny v legislativě platné od 1. 1. 2019. 
Data vložená v průběhu roku 2019 označená jako „pracovní záznam“ připravena pro podání přiznání za rok 2019. 
Ostatní přiznání sestavená v roce 2019 zůstávají beze změn.  
Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky v provozu (na Daňovém portále 
MFČR od 1.1.2020). 
 

 



 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů f nebo p osob 
<5466_17_U2B.6> připraveno pro podání tvrzení za rok 2019 

podání do konce března! 
Formuláře k sestavení přiznání včetně pokynů zůstaly beze změn. Byl vydán nový leták k dani z příjmů, zapracováno do 
nápovědy. Do nápovědy doplněny i změny v legislativě platné od 1. 1. 2019. 
Data vložená v průběhu roku 2019 označená jako „pracovní záznam“ připravena pro podání přiznání za rok 2019. 
Ostatní přiznání sestavená v roce 2019 zůstávají beze změn.  
Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky v provozu (na Daňovém portále 
MFČR od 1.1.2020). 
 
 

NOVĚ ZPROVOZNĚNÉ FORMULÁŘE 

PRO PODÁNÍ DAŇOVÝCH TVRZENÍ ZA ROK 2019 

 Přiznání k dani z příjmů právnických osob 
<5404_30_U2B.1> připraveno pro sestavení a podání tvrzení za zdaňovací období započatá v roce 
2019 (a pro části zdaňovacích období započatých v roce 2020). 

podání do prvního dubna/července 
Nové formuláře s pokyny a letáky, zapracovány 3 nové přílohy  

MFin 5404/F -  vzor č. 1 Příloha č. 3 II. oddílu 
MFin 5404/F/1 - vzor č. 1 POKYNY k vyplnění Přílohy č. 3 II. oddílu přiznání k dani z příjmů právnických osob  
MFin 5404/G -  vzor č. 1 Samostatná příloha k ř. 319 II. oddílu 
MFin 5404/H - vzor č. 1 Samostatná příloha k tabulce V. Přílohy č. 3 II. oddílu 

…a v souvislosti upraven i hlavní formulář tvrzení (nové řádky 63, 163 a 319). 
Ostatní změny formulářů pouze formálního charakteru. 
Do nápovědy doplněny i změny v legislativě vydané v průběhu roku 2019, platné pro rok 2019. 
Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky, k dispozici. 

Programové novinky 
Nové parametry v Nastavení pro zpřístupnění nových příloh, v souvislosti upravené výpočty daně, 
nové kontroly pro sestavení nových příloh. 
 
 

 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
<5405_25_U2B.2> připraveno pro sestavení a podání tvrzení za rok 2019. 

podání do prvního dubna/července 
Nové formuláře s pokyny a letáky. Upraveny legislativní parametry pro výpočty. 
Do nápovědy doplněny i změny v legislativě vydané v průběhu roku 2019, platné pro rok 2019. 
Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky, k dispozici. 

Programové novinky 
Doplněna kontrola na řádek 69a: Sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení.  
Pokud je uveden v sekci Přílohy k DAP počet listů k Potvrzení předškolního zařízení o výši výdajů 
vynaložených za umístění vyživovaného dítěte a současně v ř. 69a zapsána hodnota větší jak součin 
měsíční minimální mzdy a počet těchto listů, pak program formou prostupné chyby upozorní 
uživatele takto: 



V praxi na jednom potvrzení nemusí být vždy jen jedno dítě (např. v případě sourozenců v jedné 
školce), proto se jedná o chybu prostupnou. 
 

 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – zkrácená verze 
<5405D_2_U2B.4> připraveno pro sestavení a podání tvrzení za rok 2019 

podání do prvního dubna/července 
Formulář beze změny, nové pokyny a letáky.  
Upraveny legislativní parametry pro výpočty. 
Nadále platí, že přiznání je možno aktivovat, pokud je u subjektu zatržen parametr Pouze závislá činnost: 

 
Nadále platí, že v jednom roce je možné mít sestaveny oba typy přiznání, jak zkrácené, tak i plné. 
Nadále platí, že dodatečné přiznání ke zkrácenému se vždy sestavuje v úplném formuláři.  
Pokud existuje zkrácené řádné (případně opravné), nejprve je potřeba zrušit zatržení parametru Pouze závislá činnost, 
následně aktivovat ikonu DPFO a Vytvořit nový záznam pro balíček šablon 5405_25_U2B.3 Přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob, nabídne se: 



 
Pak vypadají sestavené formuláře k subjektu takto: 

 
Do nápovědy doplněny i změny v legislativě vydané v průběhu roku 2019, platné pro rok 2019. 
Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky, k dispozici. 

Programové novinky 
Doplněna kontrola na řádek 43: Sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení.  
Pokud je uveden v sekci Přílohy k DAP počet listů k Potvrzení předškolního zařízení o výši výdajů 
vynaložených za umístění vyživovaného dítěte a současně v ř. 69a zapsána hodnota větší jak součin 
měsíční minimální mzdy a počet těchto listů, pak program formou prostupné chyby upozorní 
uživatele takto: 



V praxi na jednom potvrzení nemusí být vždy jen jedno dítě (např. v případě sourozenců v jedné 
školce), proto se jedná o chybu prostupnou. 
 

 Přehled OSVČ zdravotní pojištění 
<ZP01_19_U2B.1> připraveno pro sestavení a podání za rok 2019. 

podání do 4.5. bez odkladu / do 3.8. s odkladem / do 8.4. bez povinnosti podat DAP 
Zapracován nový formulář s pokyny. 
Upraveny legislativní parametry pro výpočty. 
Do nápovědy doplněny i změny v legislativě vydané v průběhu roku 2019, platné pro rok 2019. 
Elektronické podání u přehledu je podporováno nadále dvěma způsoby, buďto odesláním opisu ve formátu PDF 
(nemusí být elektronicky podepsán) do datové schránky příslušné zdravotní pojišťovny, anebo formou odeslání opisu 
ve formátu PDF, mailem na e-podatelnu zdravotní pojišťovny. Opis PDF musí být podepsaný elektronickým podpisem, 
nemusí ale obsahovat ruční podpis pojištěnce.  

Poznámka: 
ze 7 existujících ZP lze takto e-mailem podat Přehled již na 6 z nich, pouze 213 – Bratrská revírní 
pokladna podání touto formou nadále nepodporuje, což máme doloženo aktuálním vyjádřením 
metodiků této pojišťovny z 20. 12. 2019 – pojišťovna vyžaduje i ruční podpis pojištěnce. 

 
Pro všechny ostatní pojišťovny nadále platí, že při splnění těchto podmínek: 

- je vytvořen opis ve formátu PDF, 

- v Nastavení uživatele jsou uvedeny parametry pro platný elektronický podpis, 

- v Nastavení uživatele jsou uvedeny parametry pro odesílání mailů, 



provede program TOX podepsání opisu PDF certifikátem, podepsané PDF uloží na disk se stejným názvem jako zdrojové 
PDF (na konec v názvu připojí „_Sign“). Poté se nabídne panel pro odeslání mailu, v příloze podepsané PDF: 

 
Adresátem je mail e-podatelny příslušné ZP, který je uložen ve vzorové databázi. 

 

 Přehled OSVČ sociální pojištění 
<SP01_19_U2B.1> připraveno pro sestavení a podání za rok 2019. 

podání do 4.5. bez odkladu / do 3.8. s odkladem anebo bez povinnosti podat DAP 
Zapracován nový formulář s pokyny. 
Upraveny legislativní parametry pro výpočty. 
Do nápovědy doplněny i změny v legislativě vydané v průběhu roku 2019, platné pro rok 2019. 
Elektronické podání na ePortál ČSSZ, případně prostřednictvím datové schránky, k dispozici. 

Programové novinky 
+ 
Pro lepší orientaci uživatele je u řádku 42 „Měsíční pojistné na NP“ doplněna informace „MAXIMUM“, pokud je částka 
měsíčního pojistného rovna maximální částce, a „MINIMUM“, pokud je rovna minimální částce. Nadále platí, že program 
povolí ručně zadat částku pouze v uvedených zákonných limitech. 

 

PRO PODÁNÍ DAŇOVÝCH TVRZENÍ V PRŮBĚHU ROKU 2020 

 

 Přiznání k dani z nemovitých věcí 
<5450_16_U2B.4> připraveno pro podání tvrzení na rok 2020 

podání do konce ledna! 
Formuláře k sestavení, včetně letáků, zůstávají prozatím dle roku 2019, vysvětlení z MF ČR: 
„Záměr vydat nový vzor tiskopisu Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí vycházel z původního předpokladu, 
že bude nejpozději s účinností od 1. ledna 2020 vydána novela zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů, která by měla mít dopad na některé skutečnosti uvedené v Pokynech (tiskopis č. 5450/1). Podle usnesení 
Rozpočtového výboru PS, publikovaného na stránkách PSP ČR, však bylo projednávání tohoto bodu  ve 2. čtení přerušeno 
do 8. ledna 2020. Vzhledem k této skutečnosti zůstává pro zdaňovací období roku 2020 v platnosti stávající vzor č. 21 
Pokynů. Aktualizace se v roce 2020 předpokládá pouze u informačních letáků k zasílání složenek na placení daně (MF-
Inf 10), a ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu (MF-Inf 15), které jsou však vydávány každoročně v 
průběhu dubna, a to pouze v elektronické podobě ve formátu PDF.“ 
-- 
Do nápovědy doplněny i změny v legislativě platné od 1. 1. 2020.  
Výpočtové číselníky nových průměrných cen dle katastrů, koeficientů na rok 2020. 
Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky v provozu (na Daňovém portále 
MFČR od 1. 1. 2020). 
 

 Placení DNEM přes SIPO 
<5557_2_U2B.4> připraveno pro sestavení v roce 2020. 



Formulář, metodika včetně pokynu a letáku zůstávají dle roku 2017.  
Do nápovědy doplněny i změny v legislativě platné od 1. 1. 2020.  
Elektronické podání státní správa nepodporuje, formulář se podává v tištěné podobě na podatelně příslušného 
územního pracoviště, případně, pokud má subjekt zřízenu datovou schránku, v PDF formátu jako příloha k datové 
zprávě. 

 

 Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem 
<5559_1_ U2B.4> připraveno pro sestavení v roce 2020. 
Formulář k sestavení, včetně pokynu a letáku, zůstávají dle roku 2017.  
Do nápovědy doplněny změny v legislativě platné od 1. 1. 2020. 
Elektronické podání státní správa nepodporuje, formulář se podává v tištěné podobě na podatelně příslušného 
územního pracoviště, případně, pokud má subjekt zřízenu datovou schránku, v PDF formátu jako příloha k datové 
zprávě. 

 
 

 Přiznání k dani silniční 
<5407_16_U2B.7> zprovozněno pro zálohy v roce 2020, případně pro případy likvidace/úmrtí 
subjektu v průběhu roku. 
Formuláře k sestavení přiznání, včetně přílohy, zůstávají dle roku 2017. Nová verze pokynů a letáku byla zapracována do 
nápovědy k sestavení přiznání (viz úpravy popsané výše). 
Při založení přiznání pro účely výpočtů zálohových povinností zaškrtněte dotaz Jedná se o pracovní záznam….: 

 
Data z takto označeného záznamu budou při vydání nových vzorů formulářů státní správou automaticky programem 
převedena pod nové vzory. 
Naopak v případě, že se bude jednat o podání tvrzení (úmrtí, likvidace atp…) se tento parametr při založení přiznání 
nezatrhne, tato přiznání NEBUDOU po vydání dalších vzorů v budoucnu upravována. 
Elektronické podání na Daňový portál v průběhu roku, případně prostřednictvím datové schránky v provozu (na 
Daňovém portále MFČR od 1.1.2020). 
 
 

 Přihlášky k registraci, Obecná písemnost  
Fyzických osob <5101_20_U2B.5> 
Právnických osob <5102_20_U2B.5>  
Plátcovy pokladny <5105_12_U2B.5> 
Žádost o zrušení registrace <5129_2_U2B.3> 
Oznámení o změně registračních údajů <5111_5_U2B.4>  

Zrušeny položky "20 Vstup do společnosti“, „Vystoupení ze společnosti“ a „DIČ plátce vedoucího evidenci"   



Přihláška k registraci DPH <5104_7_U2B.2> 
Nově, u položky „06 – Důvod registrace“ pro plátce zrušeny původní možnosti: § 6a písm. a), § 6a písm. b) a 
naopak přidána nová možnost: § 6b odst. 2 pro plátce, který nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku. 
Zrušeny položky "12 Společník společnosti" a "DIČ plátce vedoucího evidenci"   

Příloha přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty <5501_1_U2B.3> 
Obecná písemnost <OBEP_1_U2B.10> vše výše připraveno pro podávání v roce 2020. 
Do nápovědy doplněny i změny v legislativě platné od 1. 1. 2020.  
Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky v provozu (na MFČR od 1. 1. 2020). 
 
 

 Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ 
<89325_9_U2B. 6> připraveno pro sestavení a podání v roce 2020. 
Změny ve formuláři a pokynech NEJSOU. 
Do nápovědy doplněny i změny v legislativě platné od 1. 1. 2020.  
Elektronické podání je v provozu, u tohoto formuláře program generuje XML, tento je nutno ručně importovat na 
stránku ČSSZ. 
 

 

 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ ÚPRAVY 
 

 Převody subjektů mezi uživateli 
Pro Správce, u víceuživatelských verzí, do tabulky pro převod subjektů mezi uživateli doplněno pole RČ/DIČ. 

 

 Rozbory sestavených formulářů 
Pro uživatele, u víceuživatelských verzí, doplněno pole „Uživatel“ pro lepší orientaci o příslušnosti sestavených 
formulářů. 
 
 

AKTUALIZACE VZOROVÉ DATABÁZE 
 

 Číselníky 
 Banky – aktualizováno dle změn zveřejněných MF ČR ve 45. a 48. týdnu t.r. 
-- 
Aktualizace číselníků v souladu s aktualizacemi v aplikaci EPO MFČR dle veřejného rozhraní číselníků EPO (změny MFČR 
nezveřejňuje): 
 ze dne 12.12.2019: 

STAT_SAZBA, OBCE 
 ze dne 20.12.2019: 

OSV_POZ, KOEF_JED, KOEF_STA, KOEF_POZ, KOEF_k15 
 ze dne 2.1.2020: 

DNESAZ, PFO, KOEF_JED, KOEF_STA, KOEF_POZ, KATUZ, CENA_KU, KOEF_k15, DNEPDUOS 
 ze dne 3.1.2020: 

OSV_POZ, KOEF_JED, KOEF_STA, KOEF_POZ, KOEF_k15 
 

 Legislativa 
Aktualizace v oblastech (viz menu Doplňky/Daňové zákony – F3):  
 07 Daň z nemovitých věcí,   
 09 Daň z přidané hodnoty. 
-- 
Připravujeme další novelizace: 
 01 Správa daní,  

 02 Daně z příjmů, 
 04 Sociální pojištění, 



 07 Daň z nemovitých věcí,   
 10 Hazardní hry, 
 90 Zaměstnanost a mzdy, 
 99 Ostatní. 

 
 
 

Připravujeme 

Od 10.1.2020  
(připravujeme pro doplněk 01 k aktualizaci 110) 

Nové formuláře pro oblasti JINÉ a DNNV.  
Rovněž aktualizace číselníků dle EPO a případně i nová legislativa. 
 

Od 17.1.2020  
(připravujeme pro doplněk 02 k aktualizaci 110) 
Nové formuláře pro oblasti DPH a v průběhu roku pro DAP.  
Rovněž aktualizace číselníků dle EPO a případně i nová legislativa. 
 
 
 
 
 
 

Aktualizace 109 

 
datum vydání:   10.10.2019 
označení balíčku:   TOX_AKT_109.zip 
 
kódové označení balíčku: : 159.094_2019.04.00 
Instalace je vyhodnocena a nabídnuta automaticky v rámci spuštění programu TO2Client.exe. 
 
Rozlišení změn: 

Červená   připraveno pro aktualizaci 109 
zažluceno   připravujeme pro aktualizaci 110, případně doplněk 01 

 

 

ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH FORMULÁŘÍCH 
 

 KONTROLNÍ HLÁŠENÍ podle § 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty 
<5593_1_U2B.5> pro sestavení a podání v roce 2019. 

Ke dni 1. 10. 2019 dochází dle EPO2 MD ČR ke změnám ve struktuře písemnosti DPHKH1 pro 
elektronické podání Kontrolních hlášení. Již při vydání aktualizace 107 (30.4.2019) jsme v této 
souvislosti avizovali tuto úpravu: 

v oddílech A4 a B2 ve sloupci označení opravy dle §44 je místo původního zatržítka (CheckBoxu) nyní 
vyplnění kódu A/N (ano/ne). Jedná se o přípravu na změnu struktury písemnosti, ke které dojde od října. 

 
Aktuálně, finální změna spočívá v tom, že v oddílech A4 (Uskutečněná zdanitelná plnění 
s hodnotou nad 10000,- Kč) a B2 (Přijatá zdanitelná s hodnotou nad 10000,- Kč) se v případě oprav 



u nedobytné pohledávky mění vykazování této opravy. Místo původního zatržení pole, že se jedná 
o nedobytnou pohledávku, se nově bude oprava a její způsob rozlišovat kódem: 

N – nejedná se o opravu nedobytné pohledávky  
P – jedná se o opravu podle § 46 a násl. ZDPH 
A – jedná se o opravu podle § 44 ZDPH ve znění do 31. 3. 2019   

Tato změna se ale neváže k vykazovanému období, je platná počínaje dnem 1. 10. 2019 pro 
všechna podání Kontrolních hlášení včetně opravných a následných podání za starší období. Od 1. 
10. 2019 proto nelze již podat elektronické podání ve staré struktuře XML-souboru. 
 

Nová funkčnost formuláře Kontrolního hlášení v TaxOff: 
(1) 
Do panelu Nastavení do záložky „Základní nastavení“ byl doplněn nový parametr 

 
(2) 
Tento nový parametr je doplněn v Kontrolních hlášeních za období roku 2019, i za 
roky starší. 
- Pokud je tento parametr zatržen, pak se ve formuláři v oddílech A4 a B2 nabízí 

výběr kódu opravy novým způsobem (viz popis výše). Při založení nového záznamu 
v oddílech A4 a B2 se do kódu naplní výchozí hodnota „N“.  
XML-soubor je generován v nové struktuře platné od 1. 10. 2019. 

- Pokud tento parametr není zatržen, pak se ve formuláři v oddílech A4 a B2 nabízí 
původní způsob zatržení kódu opravy a XML-soubor je generován v původní 
struktuře platné do 30. 9. 2019. 

(3) 
Pro uživatelské usnadnění byla do Kontrolního hlášení v TaxOff zařazena ještě 
následující funkčnost: 
- Pokud uživatel založí formulář Kontrolního hlášení v době, kdy má na počítači 

systémové datum 1. 10. 2019 nebo větší, pak se nový parametr automaticky 
zatrhne. 

- Pokud uživatel založí formulář Kontrolního hlášení v době, kdy má na počítači 
systémové datum menší jak 1. 10. 2019 a zároveň jde o hlášení za období, které by 
už zřejmě mělo být podáno v nové struktuře (měsíc 09/2019 a vyšší, nebo čtvrtletí 
3 a vyšší), pak se po založení při prvním spuštění hlášení zobrazí panel nastavení s 
novým parametrem, parametr ale není zatržen. 

Struktura XML-souborů a CSV-souborů pro importy dat z účetních systémů do 
TaxOff se nemění. 
Pro atribut ZDPH_44 (typ opravy u nedobytné pohledávky) v oddílech A4 a B2 je 
nově povolena i hodnota „P“. 

 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
<5405_25_U2B.1+2> pro sestavení a podání tvrzení od roku 2018. 

Doplnění 
Aktualizován pokyn v nápovědě pro sestavení v průběhu roku 2019. 



Elektronické podání možné stále není a to ani pro subjekty se zřízenými datovými 
schránkami – MF ČR to nadále neumožňuje. 

 

 Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da zák.586/1992 Sb. 
<5478_15_U2B.1> pro sestavení a podání tvrzení v roce 2019 

Doplnění 
Upraven formulář a číselníky pro výpočet daně dle změn v číselníku aplikace EPO2 - 
k_rozl_prij: 

 
 
 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ ÚPRAVY 
 

 Elektronické podání  
Doplnění 

Optimalizovány panely pro elektronické podání: 



 

 
V souvislosti, do podání na Daňový portál i přes Datovou schránku 
doplněna funkce pro zablokování formuláře po úspěšném podání. Rovněž 
doplněna i funkce pro ověření správnosti souboru P7S, který daňový portál 
zasílá v reakci na úspěšné podání. Tímto ověřením získáte jistotu, že soubor 
P7S zaslaný Daňovým portálem je správný – v důsledku technického selhání 



by teoreticky mohlo dojít i k tomu, že Daňový portál zašle nesprávný 
soubor. Ověření P7S bylo dosud možné pouze přímo v aplikaci EPO2, 
načtením souboru na příslušné stránce. 
Upozornění: 
Ověřit P7S je možné pouze na XML soubory vytvořené po instalaci aktualizace 109, u 
souborů XML vytvořených před nebude Kontrola souboru P7S fungovat. 

-- 
Funkce pro zablokování podaného tvrzení byla doplněna i do Kompletního 
podání v 1 kroku a i zde ji lze nastavit dle potřeby: 

 
Upozornění: 
Podání v jednom kroku lze využít pouze při podání souboru XML dle struktury 
vyhlášené EPO MFČR.  U formulářů, kde XML struktura vyhlášena dosud nebyla, lze 
učinit podání ve formátu PDF přes datovou schránku, bez ohledu na nastavení ale 
nebude tlačítko pro podání v jednom kroku aktivní.   
 

 Podání tvrzení - Elektronická komunikace  
Doplnění 

Nová funkce Odeslání souborů klientovi emailem: 



 
Aktivuje se přímo z formuláře, menu: 
Elektronická komunikace/Kontrola, podpis a podání, odeslání, zablokování  
Anebo z pracovní plochy programu, tabulka Sestavené formuláře, ikona Panel pro elektronickou 
komunikaci: 

 
Klientovi je nyní možné na jeho email uvedený v adresáři na kartě Adresy (u právnické osoby jde o 
adresu Sídlo, u fyzické osoby o adresu Trvalé bydliště) zaslat jednoduše přímo z programu TOX opis 
PDF, případně XML dle struktury EPO MFČR, případně i obecné či předepsané přílohy k tvrzení. A to 



buďto, aby si klient sám tvrzení sestavené uživatelem programu TOX podal, anebo po úspěšném 
podání realizovaném uživatelem programu TOX si předmětné soubory založil do svého archivu. 
Upozornění: 
Zasílat je takto možné pouze soubory vytvořené po instalaci aktualizace 109, soubory vytvořené 
před není možno do přílohy k emailu klientovi zahrnout. 
Tlačítko Vytvoření e-mailu k odeslání klientovi požadované soubory zazipuje a přiloží k emailu: 

 
Samozřejmě, zip příloha je zašifrována individuálním heslem zadaným u subjektu na kartě Základní 
údaje, není-li zde zadáno, pak dle hesla uživatele zadaného v nastavení na kartě Příprava pro tisk 
(PDF), není-li zde zadáno, pak společným heslem dle nastavení GDPR: 

 
Pro vytvoření emailu funkce použije buďto novou šablonu Email sestavené tvrzení k podání, anebo 
rovněž novou šablonu Email sestavené tvrzení po úspěšném podání. 
Obě šablony byly doplněny do vzorové databáze a v případě, že novou funkci chcete využívat, je 
nutné po instalaci aktualizace 109 vzorové šablony aktivovat, viz popis u kapitoly Vlastní šablony 

 



 Vlastní šablony  
Doplnění 

Doplněny 2 nové vzorové šablony pro novou funkci Odeslání souborů klientovi 
emailem. 
Z pracovní plochy je nutné aktivovat panel Vlastní šablony (menu Doplňky/Vlastní šablony, případně 
kl. F9), vybrat si ve spodní části panelu nově zařazenou šablonu Email sestavené tvrzení k podání: 

 
…a přes tlačítko Vzory z databáze převzít vzorovou šablonu, tu lze následně přes tlačítko Podklad 
libovolně upravit dle potřeb. Stejný postup platí i pro další nově zařazenou šablonu Email sestavené 
tvrzení po úspěšném podání a takto je nutné převzít vzory jak pro subjekty fyzické osoby, tak i pro 
subjekty právnické osoby, protože mají jiné vzorové šablony.  

 

 Email závazky k termínu pro subjekt 
Doplnění 
Doplněna možnost zapsat závazky s termíny přímo do emailu pro subjekt, nikoli 
formou přílohy k emailu. Funkčnost se nastavuje takto: 
Z panelu „Finanční závazky k termínu“ kliknout na Nastavení odesilatele, ikona dole 
druhá zleva: 

 
Poté zatrhnout nový parametr Závazky s termíny zapsat přímo do emailu pro subjekt, 
nikoli formou přílohy k emailu (na vlastní riziko, bez ohledu na GDPR), na panelu 



úplně dole:

 
Stav parametru zůstane uložen a platí plošně, promítá se i na panel pro hromadné 
rozeslání emailů: 

 
Změna stavu parametru na panelu Hromadné odeslání e-mailů se ale neukládá! 
-- 
V případě, že v emailu klientovi závazky uvádět nechcete (stačí pouze příkaz k úhradě 
v příloze emailu), je nutné nový parametr zapnout a upravit vlastní šablonu: 



 
Odstranit zde {PO-Platba} a případně formulovat vlastní text pro klienty. 
 

 Doplňky – hromadná blokace sestavených tvrzení 
Doplnění 
Nová funkce pro hromadné zablokování sestavených tvrzení.  
Po dokončení sestavení je vždy dobré jej zablokovat, jedině tak je záznam ochráněn 
před jakoukoli následnou nechtěnou modifikaci. Právě proto bylo blokování doplněno 
mezi funkce pro elektronické podání či zaslání pro podání klientovi. A dále, starší 
sestavená tvrzení, která zůstala nezablokována, je nyní možné zablokovat jednoduše, 
pomocí nové funkce. Na výběr jsou pod menu Doplňky / Hromadná blokace nově dvě 
možnosti: 

o Blokace všech tvrzení bez chyb, v nastaveném období  
o Blokace všech tvrzení, která byla elektronicky podána, v nastaveném období 

U síťové verze (pro více jak jednoho uživatele) je po instalaci aktualizace 109 nutné se do programu 
přihlásit jako Správce a přístup k těmto funkcím jednotlivým uživatelům povolit – Administrace 
uživatelů, Podrobnosti o uživateli, Omezení funkčnosti: 

 
U verze pro jednoho uživatele jsou samozřejmě po instalaci aktualizace 109 ihned k použití. 
 

 Doplňky – neaktivní subjekty 

Doplnění 
Nová funkce pro správu neaktivních subjektů Doplňky/Neaktivní subjekty v aktuálních obdobích: 



 
 

 Závazky – příkaz k úhradě 
menu Subjekt/Přehledy/Závazky/Příkaz k úhradě, tlačítko PDF-náhled 

Doplnění 
V případě, že u Nastavení funkčnosti na kartě Daňový kalendář není zatržen požadavek na zobrazení 
QR kódu na opisu příkazu k úhradě, je kopie v dolní části strany PDF opisu nyní více oddělena od 
originálu v části horní. 

 
 

AKTUALIZACE VZOROVÉ DATABÁZE 
 

 Číselníky 
 Banky – aktualizováno dle změn zveřejněných MF ČR ve 29. 33. a 36. týdnu t.r. 
 Katastrální úřady - aktualizováno dle změn zveřejněných ČÚ ZK v 37. týdnu t.r. 
 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění – aktualizováno dle změn zveřejněných MF ČR ve 35. týdnu t.r. 
-- 
Aktualizace číselníků v souladu s aktualizacemi v aplikaci EPO MFČR dle veřejného rozhraní číselníků EPO (změny MFČR 
nezveřejňuje): 
 ze dne 15.7.2019: STAT_SAZBA, k_rozl_prij (týká se nového formuláře Oznámení o příjmech plynoucích do 

zahraničí podle § 38da zák.586/1992 Sb. zapracovaného do doplňku 1 aktualizaci 108) 
 

 Legislativa 
Aktualizace v oblastech (viz menu Doplňky/Daňové zákony – F3):  
 04 Sociální pojištění, 
 09 Daň z přidané hodnoty, 
 90 Zaměstnanost a mzdy. 
-- 
Připravujeme další novelizace: 
 01 Správa daní,  

 02 Daně z příjmů, 
 09 Daň z přidané hodnoty, 

 99 Ostatní. 
 
 

Připravujeme 

Od 6.12.2019  
(pro doplněk 01 k aktualizaci 109) 
+ 
Příprava vzorové databáze na další sezónu – 2020. 
+ 
Legislativní změny. 
 

Od 3.1.2020  
(připravujeme pro aktualizaci 110) 
Nové formuláře pro oblasti DNEM a SILD, plus formuláře k registracím.  
Rovněž aktualizace číselníků dle EPO a případně i nová legislativa. 



 

Od 10.1.2020  
(připravujeme pro doplněk 01 k aktualizaci 110) 
Nové formuláře pro oblasti DAP a JINE.  
Rovněž aktualizace číselníků dle EPO a případně i nová legislativa. 
 

Od 17.1.2020  
(připravujeme pro doplněk 02 k aktualizaci 110) 
Nové formuláře pro oblasti DPH a TROJD.  
Rovněž aktualizace číselníků dle EPO a případně i nová legislativa. 
 
 
 

Aktualizace 108 

datum vydání:   12.7.2019 
označení balíčku:   TOX_AKT_108.zip 
 
kódové označení balíčku: : 143.089_2019.03.00 
Instalace je vyhodnocena a nabídnuta automaticky v rámci spuštění programu TO2Client.exe. 
 
Rozlišení změn: 

Červená   připraveno pro aktualizaci 108 
zažluceno   připravujeme pro aktualizaci 109 

 
Aktualizace 108 obsahuje i veškeré změny v doplňcích k předchozí aktualizaci (107): 

Vydáno dne 17.06.2019 http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_107_D02.pdf 
Vydáno dne 31.05.2019 http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_107_D01.pdf 

 
 

ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH FORMULÁŘÍCH 
 

 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
<5405_25_U2B.1+2> pro sestavení a podání od roku 2018. 

Doplnění 
U §7 provedeny změny u sestavení z rozpisových tabulek – zrušeno omezení, které bránilo vytvořit 
XML soubor pro elektronické podání, pokud byly v rozpisech nalezeny více jak 4 záznamy (typický 
příklad profesionální sportovec, který má příjem z 5 států EU, jde tedy o stejné CZNACE, stejné 
procento paušálních výdajů, jen jiný stát). Nyní program nově záznamy v rozpisech do tabulky B 
slučuje dle CZNACE a hodnoty paušálu. A i pokud je takovýchto záznamů více jak 4, upozorní pod 
tabulkou B na nutnost vytvoření obecné přílohy: 

http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_107_D02.pdf
http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_107_D01.pdf


 
A součty u tabulky B samozřejmě obsahují všechny existující záznamy z rozpisů. 

Opravy 
U §10 provedeny změny u sestavení z rozpisových tabulek – v případě, že je v rozpise uvedeno pro 
jeden druhu příjmů více řádků (například prodej cenných papírů ve více státech EU, druh G), do 
Tab2 na straně 1 Přílohy 2 se vezme součet všech těchto řádků a do slovního popisu příjmů 
všechny texty uvedené v záznamech oddělené středníky. Obdobně vyřešeno i sloučení záznamů 
dle druhu příjmů pro XML pro EPO2, kde není pro §10 definována tab2, EPO2 pracuje přímo 
z rozpisovými záznamy. 

OMEZENÍ 
Program ale neslučuje záznamy tuzemské a zahraniční, i když se jedná o shodný druh příjmů. Také 
neslučuje stejné druhy příjmů ze společného vlastnictví se stejným druhem mimo společné 
vlastnictví a podobně i u bezúplatných příjmů pokud jde o nemovitosti, je nesloučí s bezúplatnými 
příjmy, ve kterých se o nemovitosti nejedná. Výše popsaná omezení jsou dána tím, že aplikace 
EPO2 s ohledem na strukturu písemnosti neumožňuje řadu souběžných případů, například 
zahraniční bezúplatné příjmy ze společného vlastnictví, protože v posledním sloupci, kam se uvádí 
kód, je možné zadat pouze jediný znak. 
 

 Přiznání k dani z příjmů právnických osob 
<5404_29_U2B.1+2> pro sestavení a podání od roku 2018. 

Doplnění 
Pokud je sestavena žádost o přeplatek, doplňuje se do ní automaticky hodnota vypočtená 
v přiznání a to pouze pokud v ní není uvedeno nic, případně je zde uvedena nula. Tím může dojít 
k tomu, že v případě úprav následných a změny výše přeplatku může v žádosti zůstat opomenuta 
původně dosazená suma. Proto jsme nově doplnili do programu tyto prostupné kontroly: 
Pro řádné přiznání: 



 
…zde samozřejmě nadále platí i to, že žádost je možné sestavit i v případě, že je v přiznání vyčíslen 
nedoplatek. 
Pro dodatečné přiznání: 

 
...žádost je možné sestavit pouze v případě, že je v přiznání vyčísleno snížení daně, nebo zvýšení 
ztráty (případně obojí současně). 
-- 
Pokud je vytvářeno nové opravné nebo dodatečné přiznání a ve zdrojovém přiznání existuje obecná 
příloha Žádost o vypořádání přeplatku, není do nově vytvářeného záznamu převzata: 

 
Opravy 
Samostatná příloha C k oddílu H. Rozčlenění celkového nároku na slevy na dani, pro poplatníky 
s kódem rozlišení typu přiznání = 0: 
V sekci b) u řádku 1 nebylo možné zapsat zvláštní přílohu k řádku. Opraveno.  
Rovněž upraven výpočet ř. 3 sekce b), kdy do XML pro EPO2 program TOX generoval nulu 
v případech, že na řádcích 1 nebo 2 nebylo uvedeno nic, což EPO2 vykazovalo jako prostupnou 
chybu. 
+ 
Doplněna kontrola na položky číslo a ze dne v záhlaví: 



 
…neboť bez uvedení těchto hodnot XML pro EPO2 neobsahovalo všechny údaje přílohy C vyplněné 
v programu TOX. 
 

 Přiznání k DPH 
<5401_20_U2B.1-4> pro sestavení a podání tvrzení od roku 2017. 
Odstraněna kontrola: 

 
Vyplnění řádku 60 již není vázáno pouze k přiznání za období určené k ročnímu vypořádání DPH. 
Úpravy odpočtu daně lze dle aktuálního znění zákona o DPH  (od 1.7.2017) uvádět v řádku 60 v přiznání k jakémukoli 
období, pokud jde o úpravy dle § 78d, § 78da, § 78e. 
 
 

NOVĚ ZPROVOZNĚNÉ FORMULÁŘE 
 

 Přihláška k registraci DPH 
<5104_7_U2B.1> pro sestavení a podání v roce 2019. 

Zapracován nový vzor formuláře, včetně pokynů a odkazů na aktuální zákony. 
Upraveny kontroly k vyplnění účtů poskytovatelů platebních služeb, doplněny nové 
kontroly pro plátce i pro osoby identifikované k dani, co se týče data pro povinnost 
registrace a předpokládané částky obratu. 
Elektronické podání v provozu. 
Starší vzor v roce 2019 rovněž k dispozici, pro podání učiněná v první polovině roku. 
 
 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ ÚPRAVY 
 

 Zástupci subjektu 

Doplnění 



Při zápisu nového zástupce k subjektu program automaticky doplní status „jednatel“, který je 
v případě potřeby nutné upravit dle skutečnosti. 
Předejde se tak problémům při převzetí zástupce z adresáře do daňových tvrzení, když uživatel u 
zástupce nezadal ani formu externího zastupování, ani vztah zástupce k subjektu dle OR. 
+ 
Doplněna sestava do menu: 
Doplňky/Zástupci u subjektů/ Subjekty u zástupců s chybnou formou vztahu – PDF 
Jsou zde vypsáni zástupci, u nichž není uvedena ani formu externího zastupování, ani vztah zástupce 
k subjektu dle OR. 
 
 

AKTUALIZACE VZOROVÉ DATABÁZE 
 

 Aktualizace šifrovacího certifikátu U2Brno 
Doplnění 
Do programu aktualizován šifrovací certifikát, který zabezpečuje online kontrolu správnosti sestavení 
na portálu EPO2.  
Jedná se o funkci Kontrola písemnosti na panelu Elektronické podání. 
Tato funkce odesílá písemnost podepsanou platným certifikátem U2Brno do aplikace EPO2, která provede plnou online 
kontrolu sestavení (v testovacím režimu) a výsledky kontrol vrátí programu TOX, ten je následně zobrazí v textovém 
tvaru: 

 
 

 
 

Připravujeme 

Od 4.10.2019  
(pro aktualizaci 109) 
+ 
Technologický update. 
+ 
Příprava vzorové databáze na další sezónu – 2020. 
+ 
Legislativní změny. 

  



Aktualizace 107 

datum vydání:   30.4.2019 
označení balíčku:   TOX_AKT_107.zip 
 
kódové označení balíčku: : 121.084_2019.02.00 
Instalace je vyhodnocena a nabídnuta automaticky v rámci spuštění programu TO2Client.exe. 
 
Rozlišení změn: 

Červená/černá  připraveno pro aktualizaci 107 
zažluceno   připravujeme pro následný doplněk 01, případně aktualizace 108 

 
Aktualizace 107 obsahuje i veškeré změny v doplňcích k předchozí aktualizaci (106): 

Vydáno dne 19.03.2019 http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_106_D04.pdf 
Vydáno dne 25.02.2019 http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_106_D03.pdf 
Vydáno dne 01.02.2019 http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_106_D02.pdf 
Vydáno dne 14.01.2019 http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_106_D01.pdf 

 
 

ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH FORMULÁŘÍCH 
 

 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
<5405_25_U2B.2> pro sestavení a podání tvrzení v průběhu troku 2019. 

Doplnění 
V souvislosti s přijetím daňového balíčku (s účinností od 1. 4. 2019), došlo k úpravě 
parametrů pro výpočet paušálních výdajů pro § 7, 9 i 10. Změny jsou platné pro 
podání v roce 2019, tedy i v průběhu 1. kvartálu. V případě, že bylo takto přiznání 
podáno a byly v něm uplatněny paušální výdaje, doporučujeme podat dodatečné 
přiznání s nově platnými parametry.  
-- 
Do nápovědy k sestavení doplněno aktuální znění zákona. 
 

 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (i zkrácená verze) 
<5405_25_U2B.1-2 + 5405D_2_U2B.1-2> pro sestavení a podání tvrzení od roku 2018. 

Opravy 
Upraveno zadání měsíců u tabulky dětí: 
U sloupce 3, pokud byla uvedena u dítěte nula (v souladu s pokynem pro uvedení 
všech dětí do tabulky, tedy i těch, na které uplatňuje slevu jiný subjekt z domácnosti), 
do XML pro EPO se hodnota NULA negenerovala a EPO odmítlo podání s kritickou 
chybou. U dalších sloupců tabulky (4 a 5) tento problém nebyl. 
Vyřešeno pro následnou aktualizaci, případně je možno zaslat opravný balíček na 
vyžádání. 
Programové novinky 
Doplněna funkce pro převod hodnot dětí z jiného sestaveného přiznání jiného 
subjektu: 

http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_106_D04.pdf
http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_106_D03.pdf
http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_106_D02.pdf
http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_106_D01.pdf


 

 

 
 

 Přehled OSVČ sociální pojištění 
<SP01_18_U2B.1 + SP01_18_U2B.2> pro sestavení a podání, od roku 2018. 

Programové novinky 
Záloha na nemocenské pojištění  
V Přehledech OSVČ za rok 2018 i za rok 2019 (podání v průběhu roku, pouze při úmrtí), které budou 
podány 1. 7. 2019 a později, musí být částka pojistného na nemocenské pojištění vypočtena 
upraveným vzorcem s novým procentem 2,1%, + platí nové minimum 126,-.  
Při podání do 30. 6. 2019 (včetně) je použito pro výpočet pojistného na nemocenské pojištění 
původní procento 2,3% a platí původní minimum 138,-. 
Do programu byl proto doplněn nový parametr do Nastavení: 



 
Výchozí stav parametru je nezatržen a je přístupný pouze v případě, že je zatrženo OSVČ bude v roce 
2019 platit nemocenské pojištění, jinak je nepřístupný a zašedlý. 
 

 Přehled zdravotního pojištění 
<ZP01_18_U2B.1+2> pro sestavení a podání v roce 2018 i v průběhu roku 2019. 

 Doplnění 
Nově možnost odeslání Přehledu mailem na e-podatelnu zdravotní pojišťovny v PDF podepsaném 
elektronickým podpisem uživatele.  
Funkci lze vyvolat v Přehledu ZP z menu Elektronické podání/Podání e-mailem, PDF s elektronickým 
podpisem. Po spuštění proběhnou kontroly:  
- zda pro danou pojišťovnu lze poslat přehled mailem, 
- zda již je vytvořen PDF-soubor, 
- zda jsou v parametrech uživatele nastaveny parametry pro elektronický podpis (aspoň jedna 
z variant určení certifikátu musí být vyplněna),   
- zda jsou v parametrech uživatele nastaveny parametry pro odesílání mailů. 



Pokud něco není splněno, je to oznámeno, např. takto: 

 
Poznámka: 
ze 7 existujících ZP lze takto mailem podat Přehled na 5 z nich (viz výše), na 2 pojišťovny:  
211 – ZP ministerstva vnitra a 213 – Bratrskou revírní pokladnu podání touto formou není možné, 
z obou došlo v tomto smyslu zamítavé písemné vyjádření. 
-- 
Pokud jsou splněny všechny kontroly, proběhne podepsání PDF certifikátem, podepsané PDF se uloží 
na disk se stejným názvem jako zdrojovém PDF a na konci názvu má přidání „_Sign“. Poté se nabídne 
panel pro odeslání mailu, který má v příloze podepsané PDF: 

 
Adresátem je mail e-podatelny příslušné ZP, který je uložen ve vzorové databázi. 

 

 Přiznání k dani silniční 
<5407_16_U2B.1> až <5407_16_U2B.5> pro podání 2014-2018. 

Doplnění 
Funkce pro založení přiznání s převodem aut z předchůdce: 
U vozidel s roční sazbou uvedených do provozu v průběhu předchozího roku program doplní měsíce 
provozu pro celý aktuální rok: 



 
 
 
 

NOVĚ ZPROVOZNĚNÉ FORMULÁŘE 
 

 Přiznání k dani z hazardních her 
<5540_2_U2B.1> pro podávání tvrzení v roce 2019 za 2., 3., 4. kvartál.  

V souvislosti s přijetím daňového balíčku (s účinností od 1. 4. 2019), došlo k vydání 
nových formulářů včetně nových pokynů pro sestavení, zapracovány jsou i 
legislativní změny. 
Do nápovědy k sestavení doplněno aktuální znění zákona. 
Ke zprovoznění elektronického podání na Daňovém portále dosud nedošlo. 
Zprovoznění provedeme ihned po zařazení písemnosti do ostré verze EPO2. 
Upozornění 
Pro podání přiznání za 1. kvartál platí stávajíc í vzor formuláře, který byl v roce 2019 
rovněž zpřístupněn, zde lze samozřejmě formulář elektronicky podat. 
 

 Přiznání k DPH 
<5401_20_U2B.4> pro sestavení a podání tvrzení v roce 2019. 

V souvislosti s přijetím daňového balíčku (s účinností od 1. 4. 2019), došlo k vydání 
nového formuláře včetně nových pokynů pro sestavení. Změny jsou pouze 
textového charakteru, bez vlivu na výpočty. 
V programu TOX vyřešeno ve stávajícím vz. 20 tak, že pro sestavení přiznání za 
období prvního čtvrtletí 2019 platí dosavadní texty, pro další část roku program 
nabízí texty nové, dle nového vz. 21. A to jak při sestavení, tak i pro PDF opis. 
Do nápovědy k sestavení doplněno aktuální znění zákona. 
 

 KONTROLNÍ HLÁŠENÍ podle § 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty 
<5593_1_U2B.5> pro sestavení a podání v roce 2019. 

V souvislosti s přijetím daňového balíčku, s účinností od 1. 4. 2019, dosavadní vzor 
formuláře připraven dle novelizace (viz i změny v EPO2). Konkrétně došlo k úpravě 
textů ve formuláři, dále v sekcích A4 a B2 byly upraveny kontroly a rovněž u oprav 
základu daně u nedobytné pohledávky podle § 46 a násl. (resp. § 74a) zákona o DPH 
je již možno zadat částku základu daně. 
Do nápovědy k sestavení doplněno aktuální znění zákona. 
-- 



Dále, v reakci na změny od 1. 10. 2019, v oddílech A4 a B2 ve sloupci označení 
opravy dle §44 je místo původního zatržítka (CheckBoxu) nyní vyplnění kódu A/N 
(ano/ne). Jedná se o přípravu na změnu strukturty písemnosti, ke které dojde od 
října t.r. 
 
 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ ÚPRAVY 
 

 Elektronické podání u formulářů, pro které není zákonem stanoven formát datové 
zprávy 
Programové novinky 
V případě, že k tiskopisu není ke dni, kdy je činěno podání, zveřejněn formát a 
struktura datové zprávy, pak lze učinit podání uvedené v § 72 odst. 1 daňového 
řádu: 
datovou zprávou zaslanou dle pravidel daňového řádu, a to s přílohou, která v tomto 
mimořádném případě nebude ve formátu XML, ale ve formátu: DOC, DOCX, RTF, 
XLS, XLSX, PDF, JPG, CSV nebo TXT.  
Úkon učiněný prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný 
písemně a podepsaný. Například, PDF opis nemusí být nijak podepsán. 
Analogicky, metodika VZP potvrdila, že to samé platí i pro Přehled OSVČ zdravotního 
pojištění. 
V programu TaxOff doplněn odkaz přímo do menu formuláře Podání přes datovou 
schránku. 
Pouze u přehledu ZP je odkaz zanořen pod nabídku Elektronické podání/Podání přes 
datovou schránku z toho důvodu, že pouze pro přehledy ZP existuje ještě i možnost 
účinně podat opis PDF emailem, tento opis PDF ale musí mít elektronický podpis, 
podrobně pospáno výše přímo u doplnění do Přehledu ZP. 
Funkce pracuje takto: 
Není-li nalezen úplný opis PDF formuláře, program oznámí: 

 
…a dále nepokračuje. 
V případě, že opis PDF existuje, program zobrazí: 



 
Kliknutím na tlačítko Příprava pro podání do datové schránky program dále zobrazí: 

 
Pro datovou schránku odesilatele platí stejná pravidla jako pro standardní podání 
XML prostřednictvím datové schránky, datová schránka příjemce je správci daně 
uvedenému v záhlaví formuláře. 
Po odeslání je možno zobrazit stav podání i dodejku. 
Funkčnost byla doplněna do těchto formulářů: 
 Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů (vz. 5516) od roku 2015 
 OZNÁMENÍ o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO (vz. 5557) od roku 2016 
 Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem (vz. 5559) od roku 2017 
 Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí od 1.11.2016 (vz. 5546) od roku 2016 
 Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnictví k nemovité věci osvobozeného od daně 

podle § 6, § 7, § 8,  § 9 a § 55 (vz. 5551) od roku 2016 
 Příloha přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty (vz. 5501) od roku 2018 
 HLÁŠENÍ k DPH o dodání nového dopravního prostř. (vz. 5526) od roku 2013 
 HLÁŠENÍ k DPH o pořízení nového dopravního prostř. (vz. 5527) od roku 2013 
 Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření (vz. 5537) od roku 2013 



 Přehled OSVČ pro ZP od roku 2018 
 

 
 Nastavení funkčnosti – splatnost u příkazu k úhradě 

menu Nastavení/Nastavení funkčnosti, karta Daňový kalendář 

Oprava 
V případě, že hodnota parametru Příkaz k úhradě pro posun splatnosti je nastavena na 0:

…program posun provedl jako u výchozího nastavení (-2). 
Opraveno. 
 
 

AKTUALIZACE VZOROVÉ DATABÁZE 
 

 Číselníky 
Banky – aktualizováno dle změn zveřejněných MF ČR ve 13. a 18. týdnu t.r. 
+ 
Aktualizace číselníků v souladu s aktualizacemi v aplikaci EPO MFČR: 
 ze dne 16.4.2019: KOEF_15 
 ze dne 25.3.2019: KOEF_JED, KOEF_STA, KOEF_POZ 
viz veřejné rozhraní číselníků EPO, změny MFČR nezveřejňuje. 
 

 Legislativa 
Aktualizace v oblastech (viz menu Doplňky/Daňové zákony – F3):  

 02 Daně z příjmů, 
 09 Daň z přidané hodnoty, 
 10 Hazardní hry, 

 99 Ostatní. 
Řešíme další novelizace v těchto oblastech: 
 01 Správa daní,  

 99 Ostatní. 
 

 Nový šifrovacího certifikát ČSSZ 
Doplnění 
Doplněna instalace nového šifrovacího certifikátu ČSSZ, viz Nastavení funkčnosti: Elektronické 
podání, u síťové verze se jedná o Nastavení funkčnosti->Nastavení stanice: Distribuce pro 
elektronickou komunikaci, karta Instalace certifikátů státní správy, odkaz PostSignum – 
DIS.CSSZ.2020 (28.3.2019 – 27.3.2020). Kliknutím na odkaz aktivujete průvodce pro instalaci 
certifikátu. 
Doporučení pro správné nastavení nového certifikátu 
1. Při instalaci šifrovacího certifikátu  nezapomeňte zvolit Místí počítač a úložiště Ostatní uživatelé, 

různé verze Windows (7, 8, X) mohou před-nabídnout jiné úložiště, průvodce u OS-WIN-X vypadá 
takto: 



   

 
2. Po nainstalování nového šifrovacího certifikátu je nutné na kartě Elektronické podání (Distribuce 

pro elektronickou komunikaci - síťová verze) přiřadit nový certifikát i v sekci podatelna ČSSZ: 

 
 
 
 

Připravujeme 

Od 5.7.2019  
(pro aktualizaci 108) 

+ 
Změna sazby nemocenského pojištění od 1. 7. 2019 
+ 
Legislativní změny. 



Aktualizace 106 

datum vydání:   4.1.2019 
označení balíčku:   TOX_AKT_106.zip 
 
kódové označení balíčku: : 107.074_2019.01.00 
Instalace je vyhodnocena a nabídnuta automaticky v rámci spuštění programu TO2Client.exe. 
 
Změny zařazené v doplňcích: 

 
Červená/černá  připraveno pro aktualizaci 106 
zažluceno   připravujeme pro následné doplňky 01 a 02 

 
 

ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH FORMULÁŘÍCH 
 

PRO PODÁNÍ DAŇOVÝCH TVRZENÍ ZA ROK 2018 

 

 Přiznání k dani silniční 
<5407_16_U2B.5> připraveno pro podání tvrzení za rok 2018 

podání do konce ledna! 
Formuláře k sestavení přiznání, včetně přílohy, zůstávají dle roku 2017. Nová verze pokynů a letáku byla zapracována do 
nápovědy k sestavení přiznání. 
Data vložená v průběhu roku 2018 označená jako „pracovní záznam“ připravena pro podání přiznání za rok 2018. 
Ostatní přiznání sestavená v roce 2018 zůstávají beze změn. 
Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky v provozu (na Daňovém portále 
MFČR od 20.12.2018). 

Opravy 
Upraven výpočet VI. zálohy k 17.12.2018, pokud byl (nad rámec zákona) do zálohy zahrnut i prosinec. 
Problém mohl nastat pouze v případě, že došlo k založení tvrzení v roce 2018 s převodem dat z předchůdce z roku 2017, 
následně potvrzení Nastavení při zatržení parametru Do zálohy za poslední čtvrtletí počítat i prosinec, následně 
ukončení formuláře bez jakýchkoli dalších úprav (tedy nebyl aktivován výpočet). 
-- 
Aktuálně je program upraven tak, že stav parametru Nastavení Do zálohy za poslední čtvrtletí počítat i prosinec se 
přebírá rovněž z předchůdce a po potvrzení Nastavení, i při ukončení formuláře, vždy proběhne kompletní výpočet 
včetně přepočtu závazků. 

Dopady na uživatele 
Pokud upozorňujete klienty na termíny a výši záloh silniční daně a zahrnujete do zálohy i prosinec, doporučujeme 
emaily rozeslat po nahrání upraveného modulu. 
Žádné penalizace zde nehrozí, záloha vypočtená programem byla vždy vyšší, než záloha bez zahrnutí prosince (dle 
zákona), kterou program počítal správně. 
 

 Vyúčtování daně z příjmů fo ze závislé činnosti 
<5459_22_U2B.4> připraveno pro podání tvrzení za rok 2018 

podání do konce února! 
Programově zapracovány nové vzory formuláře přílohy 1 vydané MF ČR (ostatní neuvedené beze změn), rovněž nové 
verze pokynů k sestavení a letáky zapracovány do nápovědy. Do nápovědy doplněny i změny v legislativě platné od 1. 
1. 2018.  
Data vložená v průběhu roku 2018 označená jako „pracovní záznam“ připravena pro podání přiznání za rok 2018. 
Ostatní přiznání sestavená v roce 2018 zůstávají beze změn.  
Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky v provozu (na Daňovém portále 
MFČR od 20.12.2018). 

 

 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů f nebo p osob 



<5466_17_U2B.5> připraveno pro podání tvrzení za rok 2018 
podání do konce března! 

Formuláře k sestavení přiznání zůstaly beze změn. Byly vydány nové pokyny k sestavení a nový leták k dani z příjmů, 
zapracováno do nápovědy. Do nápovědy doplněny i změny v legislativě platné od 1. 1. 2018. 
Data vložená v průběhu roku 2018 označená jako „pracovní záznam“ připravena pro podání přiznání za rok 2018. 
Ostatní přiznání sestavená v roce 2018 zůstávají beze změn. 
Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky v provozu (na Daňovém portále 
MFČR od 20.12.2018). 

 

NOVĚ ZPROVOZNĚNÉ FORMULÁŘE 
 

PRO PODÁNÍ DAŇOVÝCH TVRZENÍ V PRŮBĚHU ROKU 2019 

 

 Přiznání k dani silniční 
<5407_16_U2B.6> zprovozněno pro zálohy v roce 2019, případně pro případy likvidace/úmrtí 
subjektu v průběhu roku. 
Formuláře k sestavení přiznání, včetně přílohy, zůstávají dle roku 2017. Nová verze pokynů a letáku byla zapracována do 
nápovědy k sestavení přiznání (viz úpravy popsané výše). 
Při založení přiznání pro účely výpočtů zálohových povinností zaškrtněte dotaz: 

 
Data z takto označeného záznamu budou při vydání nových vzorů formulářů státní správou automaticky programem 
převedena pod nové vzory. 
Naopak v případě, že se bude jednat o podání tvrzení (úmrtí, likvidace atp…) se tento parametr při založení přiznání 
nezatrhne, tato přiznání NEBUDOU po vydání dalších vzorů v budoucnu upravována. 
Elektronické podání na Daňový portál v průběhu roku, případně prostřednictvím datové schránky v provozu (na 
Daňovém portále MFČR od 1.1.2019). 

Programové novinky 
Připomínáme nové Rozbory zařazené do předchozí aktualizace 105, kde je možné si nastavit přehled všech záloh 
k silniční dani pro všechny subjekty: 



 
 

 Přiznání k dani z nemovitých věcí 
<5450_16_U2B.3> připraveno pro podání tvrzení na rok 2019 

podání do konce ledna! 
Formuláře k sestavení, včetně letáků, zůstávají dle roku 2018. Byly vydány nové pokyny k sestavení, zapracováno do 
nápovědy. 
Do nápovědy doplněny i změny v legislativě platné od 1. 1. 2019.  
Výpočtové číselníky nových průměrných cen dle katastrů, koeficientů na rok 2019. 
Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky v provozu (na Daňovém portále 
MFČR od 1.1.2019). 

Programové novinky 
Doplněna funkce pro tvorbu vlastních výstupů z databáze (Další nabídka/Analýza databáze): 

 
Tato funkce je doplněna i pro starší roky, počínaje rokem 2016. 
 

 Placení DNEM přes SIPO 
<5557_2_U2B.3> připraveno pro sestavení v roce 2019. 
Formulář, metodika včetně pokynu a letáku zůstávají dle roku 2017. Do nápovědy doplněny i změny v legislativě platné 
od 1. 1. 2019.  
Elektronické podání státní správa nepodporuje, formulář se podává v tištěné podobě na podatelně příslušného 
územního pracoviště, případně, pokud má subjekt zřízenu datovou schránku, v PDF formátu jako příloha k datové 
zprávě. 

 

 Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem 
<5559_1_U2B.3> připraveno pro sestavení v roce 2019. 
Formulář k sestavení, včetně pokynu a letáku, zůstávají dle roku 2017. Do nápovědy doplněny změny v legislativě platné 
od 1. 1. 2019. 



Elektronické podání státní správa nepodporuje, formulář se podává v tištěné podobě na podatelně příslušného 
územního pracoviště, případně, pokud má subjekt zřízenu datovou schránku, v PDF formátu jako příloha k datové 
zprávě. 

 

 Přihlášky k registraci, Obecná písemnost  
Fyzických osob <5101_20_U2B.4> 
Právnických osob <5102_20_U2B. 4>  
Oznámení o změně registračních údajů <5111_5_U2B.3>  
Plátcovy pokladny <5105_12_U2B. 4> 
Přihláška k registraci DPH <5104_6_U2B.5> 
Příloha přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty <5501_1_U2B.2> 
Obecná písemnost <OBEP_1_U2B.9> vše výše připraveno pro podávání v roce 2019. 
Všechny výše uvedené formuláře tohoto bloku jsou beze změn oproti roku 2018.  
Pouze u formulářů Žádost o zrušení registrace a Oznámení o změně registračních údajů došlo k neopatrným 
kosmetickým úpravám, které byly samozřejmě zapracovány. 
Do nápovědy doplněny i změny v legislativě platné od 1. 1. 2019.  
Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky v provozu (na MFČR od 1.1.2019). 

 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ ÚPRAVY 

DATOVÉ SCHRÁNKY 
Programové novinky 
Nová funkce pro hromadné zobrazení zpráv z datových schránek subjektů, jejichž přístupové kódy jsou 
v programu TOX uvedeny v Adresáři na kartě Základní údaje. Funkce pracuje i s Datovým trezorem 
datových schránek dle konkrétního nastavení DS v rámci subjektu (viz rozhraní aplikace Datové 
schránky).  
Rovněž doplněna možnost zobrazit zprávy z datové schránky majitele licence.  

-- 
Nová funkce se aktivuje z menu Doplňky/Datové schránky: 

Datová schránka aktivního uživatele 
Datová schránka majitele licence 
-------------------------------------------------- 
Přehled zpráv v datových schránkách  

Panel je rozdělen na přehled došlých a vystavených zpráv:

  
…a detaily kterékoli zprávy lze rozkliknout dvojklikem myší. 
Aktivaci panelu předchází vždy ověření přístupu (správnosti přístupových údajů), v případě, že je nalezen chybný 
přístup, objeví se: 



 
Poté je nutné provést opravu u subjektu v Adresáři na kartě Základní údaje (zde je možno správnost ověřit 
tlačítkem Kontrola údajů). 
Jsou-li chybné přístupy u více subjektů, program TOX vypíše vždy pouze první nalezený. 
-- 

Víceuživatelský provoz 
Funkce pro nahlížení do datové schránky majitele i hromadné zobrazení zpráv z datových 
schránek subjektů může Správce programu jednotlivým uživatelům povolit / zakázat: 

 
Panel má přístupný pouze Správce, v Nastavení/Administrace uživatelů/Podrobnosti o uživateli/Omezení 
funkčnosti. Výchozí stav obou nových funkcí je v případě licence pro více jak 1 uživatele u všech uživatelů 
nezatrženo, čili nepovoleno. 

Licence pro 1 uživatele 
Zde nelze funkčnost omezovat, obě nové funkce jsou proto samozřejmě aktivní. 
-- 

Automatické vyvolání panelu se zprávami z datových schránek subjektů 
lze nastavit i v rámci spuštění programu pro jednotlivé uživatele (pokud nemají Správcem omezenu funkčnost, viz 
výše), menu Nastavení/Nastavení funkčnosti, kartě Obecně: 



 
Nastavit lze i počet dnů maximálního stáří stahovaných zpráv. 

Upozornění 
Program TOX zprávy nikam neukládá, zprávy pouze načte do pracovní paměti a po vypnutí programu 
smaže. Pro archivaci zpráv je optimální v rozhraní datových schránek zapnout a nastavit datový trezor. 
-- 
Do vzorových masek seznamu Subjekty doplněna maska Datové schránky: 

 
Pro její aktivaci je potřeba po spuštění programu kliknout na Vlastní definici pohledů subjektů: 



 
…a poté tlačítko Obnovit vzorové: 

 
Případně je možné ke kterékoli již existující masce přidat nové sloupce DSI (identifikátor datové schránky) a DSU 
(uživatel datové schránky) a případně i nastavit filtr na sloupec DSU takto: „větší nebo roven 0“ – zobrazí pouze 
záznamy, které mají zapsáno uživatelské jméno DS. 

+ 
Doplněna možnost nastavit si po spuštění programu vyskakovací okno se subjekty fyzickými osobami, 
které mají narozeniny (dle RČ zapsaného do programu TOX). 

 

AKTUALIZACE VZOROVÉ DATABÁZE 
 

 Číselníky 
 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění – aktualizováno dle změn zveřejněných MF ČR v 50. týdnu t.r. 
 Banky – aktualizováno dle změn zveřejněných MF ČR ve 49. týdnu t.r. 
 Katastrální území – aktualizováno dle změn zveřejněných MF ČR ve 49. týdnu t.r. 
 Průběžně aktualizujeme I všechny číselníky v souladu s aktualizacemi v aplikaci EPO MFČR (viz veřejné rozhraní 

číselníků EPO), změny MFČR nezveřejňuje. 
 

 Legislativa 
Aktualizace v oblastech (viz menu Doplňky/Daňové zákony – F3):  
 01 Správa daní,  
 03 Zdravotní pojištění,    
 04 Sociální pojištění, 
 07 Daň z nemovitých věcí,   
 08 Daň z nabytí nemovitých věcí, 
 09 Daň z přidané hodnoty, 
Připravujeme další novelizace: 

 02 Daně z příjmů, 
 04 Sociální pojištění, 
 10 Hazardní hry, 

 99 Ostatní. 



Připravujeme 

Od 10.1.2019  
(pro doplněk 01 k aktualizaci 106) 

PRO PODÁNÍ DAŇOVÝCH TVRZENÍ ZA ROK 2018 

 Přiznání k dani z příjmů právnických osob <5404_29_U2B.1> pro sestavení a podání tvrzení za zdaňovací období 
započatá v roce 2018. Související účetní výkazy budou rovněž zprovozněny. 

 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob <5405_25_U2B.1> pro sestavení a podání tvrzení za rok 2018. 
 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – zkrácená verze <5405D_2_U2B.3> pro sestavení a podání tvrzení za rok 2018 
 Přehled zdravotního pojištění <ZP01_18_U2B.1> pro sestavení a podání za rok 2018. 
 Přehled sociálního pojištění <SP01_18_U2B.1> pro sestavení a podání za rok 2018. 
Všechny výše uvedené formuláře tohoto bloku byly státní správou aktualizovány, změny u formulářů pro daně z příjmů 
k dispozici od 21.12.2018.  
Elektronické podání nyní prověřujeme (na Daňovém portále MFČR od 20.12.2018). 
+ očekáváme samozřejmě i aktualizace číselníků dle EPO a případně i novou legislativu. 

PRO PODÁNÍ DAŇOVÝCH TVRZENÍ V PRŮBĚHU ROKU 2019 

 Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ <89325_9_U2B.5> pro sestavení a podání v roce 2019. 
 Přiznání k dani z hazardních her <5540_1_U2B.3> pro podávání tvrzení v roce 2019 (nebude-li přijat daňový balíček 

s účinností od 1.1.2019).  
 Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro DPH <5601_1_U2B.6>, 

Přihláška k nahlížení do dis <5701_1_U2B.6>, 
Žádost o zřízení daňové informační schránky <5801_1_U2B.6>, 
Plná moc <5901_1_U2B.6>, 
Žádost o zrušení daňové informační schránky <6001_1_U2B. 6> vše výše pro podávání v roce 2019. 

 Žádost o registraci do režimu MOSS (EU Režim) <6101_1_U2B.6> , 
Žádost o registraci do režimu MOSS (není EU) <6102_1_U2B.6>, 
Oznámení změny registračních údajů režimu MOSS <6103_1_U2B.6>, 
Zrušení registrace režimu MOSS <6104_1_U2B.6>, 
Čtvrtletní hlášení v režimu MOSS <6105_1_U2B.6> vše výše pro podávání v roce 2019. 

 Žádost o autentizační údaje do EET < EET_1_U2B.4> pro podávání i v roce 2019. 
Všechny výše uvedené formuláře tohoto bloku jsou beze změn oproti roku 2018.  
K prověření elektronického podání dojde neprodleně po zprovoznění možnosti jejich podání. 
U Přiznání k dani z hazardních her, v případě přijetí daňového balíčku s účinností od 1.1.2019, dojde možná k posunu 
vydání nového formuláře, dle rozsahu změn (nejsou dosud k dispozici, stav ke dni 3.1.2019) a zprovoznění elektronického 
podání na Daňovém portále. 
+ očekáváme samozřejmě i aktualizace číselníků dle EPO a případně i novou legislativu. 
 
 

Od 23.1.2019  
(pro doplněk 02 k aktualizaci 106) 

PRO PODÁNÍ DAŇOVÝCH TVRZENÍ V PRŮBĚHU ROKU 2019 

 Přiznání k DPH <5401_20_U2B.4> pro sestavení a podání tvrzení v roce 2019. 
 KONTROLNÍ HLÁŠENÍ podle § 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty <5593_1_U2B.5>, 

Souhrnné hlášení k DPH <5521_3_U2B.7> pro sestavení a podání v roce 2019. 
 HLÁŠENÍ k DPH o dodání i o pořízení nového dop. prostředku <5526_4_U2B.7>, <5527_3_U2B.7>, pro sestavení a 

podání v roce 2019. 
 Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí <5546_4_U2B.1> + Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí 

vlastnictví k nemovité věci osvobozeného od daně podle § 6, § 7, § 8 a § 9 <5551_3_U2B.4> připraveno pro sestavení 
tvrzení v roce 2019. 

 Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření <5537_4_U2B.6> pro sestavení a podání v roce 2019. 
 Přiznání k dani z příjmů právnických osob <5404_29_U2B.2> pro sestavení a podání v průběhu roku 2019. 
 Statistické výkazy < STAV_18_U2B.2> v průběhu roku 2019. 
 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob <5405_24_U2B.3> pro sestavení a podání v průběhu roku 2019. 
 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – zkrácená verze <5405D_2_U2B.4> pro sestavení a podání v průběhu roku 

2019 
 Přehled zdravotního pojištění <ZP01_17_U2B.3> pro sestavení a podání v průběhu roku 2019. 



 Přehled sociálního pojištění <SP01_17_U2B.3> pro sestavení a podání v průběhu roku 2019. 
 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 

<5466_17_U2B.6> pro sestavení a podání v průběhu roku 2019. 
 Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou <5478_14_U2B.4> pro sestavení a podání v průběhu roku 2019. 
 Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů <5516_12_U2B.5> pro sestavení a podání 

v průběhu roku 2019. 
 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti <5459_22_U2B.5> pro sestavení a podání v průběhu roku 

2019. 
 ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z 

měsíčního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění <5241_10_U2B.4> pro sestavení a podání v průběhu roku 2019. 
 ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního 

zúčtování záloh a daňového zvýhodnění <5246_10_U2B.4> pro sestavení a podání v průběhu roku 2019. 
Všechny výše uvedené formuláře tohoto bloku jsou beze změn oproti roku 2018.  
K prověření elektronického podání dojde neprodleně po zprovoznění možnosti jejich podání. 
U přiznání k DPH i u kontrolního hlášení, v případě přijetí daňového balíčku s účinností od 1.1.2019, dojde k vydání nových 
formulářů, dle rozsahu změn (nejsou dosud k dispozici, stav ke dni 3.1.2019) a zprovoznění elektronického podání na 
Daňovém portále. 
+ očekáváme samozřejmě i aktualizace číselníků dle EPO a případně i novou legislativu. 
 

  



Aktualizace 105 

datum vydání:   1.12.2018 
označení balíčku:   TOX_AKT_105.zip 
 
kódové označení balíčku: : 099.066_2018.04.00 
Instalace je vyhodnocena a nabídnuta automaticky v rámci spuštění programu TO2Client.exe. 
 
Změny zařazené v doplňcích: 

 
červená   připraveno pro aktualizaci 105 
červená zažlucena  připravujeme pro následnou aktualizaci 106 

 
 

NOVĚ ZPROVOZNĚNÉ FORMULÁŘE 
 

 Ohlášení CbCR k podání "Zprávy podle zemí" a Oznámení CbCR  
<U2CBCOHL_U2B.1> a <U2CBCR_U2B.1 > pro sestavení a podání tvrzení započatá v roce 2018. 

Programové novinky 
Do programu doplněny dva formuláře podle zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní 
a o změně dalších souvisejících zákonů.  

 
K Oznámení CbCR je nutné přiložit obecnou přílohu - korektní a současně kompletní report „Zpráva podle 

zemí – Country by Country Reporting“, jejíž formát XML je přesně stanoven v "COUNTRY-BY-COUNTRY 
REPORTING XML SCHEMA AND USER GUIDE".  
Upozornění 
Tuto přílohu nelze sestavit přímo v programu TOX!  
Je nutné použít externí software vyvinutý speciálně pro tyto účely a připnout ji v programu TOX 
jako obecnou přílohu.. 

 
 

ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH FORMULÁŘÍCH 
 

 Přiznání k dani z příjmů právnických osob 
<5404_28_U2B.1> i <5404_28_U2B.2> pro sestavení a podání tvrzení započatá v roce 2017 i v roce 2018. 

Programové novinky 
Do programu doplněn výpis výkazů integrovaných ve XML pro EPO ve formátu PDF. 
Je možno jej aktivovat buďto přímo z panelu Generování písemnosti, kde je zařazeno 
nově tlačítko Výpis výkazů integrovaných ve XML pro EPO, anebo kdykoli později 
z menu formuláře Elektronické podání/Výpis výkazů integrovaných ve XML pro EPO. 



-- 
Dále v souvislosti doplněna kontrolní funkčnost, v případě, že externí XML není ve formátu dle 
dokumentace EPO MFČR, program nyní již nezhavaruje, ale oznámí:  

 
-- 
Dále doplněna prostupná kontrola, vyskočí, pokud je kód podepisující osoby na poslední straně základního 
formuláře je 4b nebo 4c a současně na první straně v položce 08 není zatrženo, že přiznání zpracovává a 
předkládá daňový poradce. 

-- 
Nově možnost stiskem kombinace kláves CTRL+ALT+P zobrazit na konkrétní položce 
hodnotu z předchůdce: 

 
..lze pouze u položek zadávaných, nikoli vypočítaných programem a formulář nesmí 
být zablokovaný. 
Rovněž na informační panel doplněna možnost tlačítkem Starší předchůdce zobrazit 
hodnoty na panelu z předchůdce: 

 
 
 

 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
<5405_24_U2B.1> i <5405_24_U2B.2> pro sestavení a podání tvrzení v roce 2017 i v průběhu roku 2018. 

 Programové novinky 
Do programu doplněn výpis výkazů integrovaných ve XML pro EPO ve formátu PDF. 



Je možno jej aktivovat buďto přímo z panelu Generování písemnosti, kde je zařazeno 
nově tlačítko Výpis výkazů integrovaných ve XML pro EPO, anebo kdykoli později 
z menu formuláře Elektronické podání/Výpis výkazů integrovaných ve XML pro EPO. 
-- 
Dále v souvislosti doplněna kontrolní funkčnost, v případě, že externí XML není ve formátu dle 
dokumentace EPO MFČR, program nyní již nezhavaruje, ale oznámí:  

 
-- 
Nově možnost stiskem kombinace kláves CTRL+ALT+P zobrazit na konkrétní položce 
hodnotu z předchůdce: 

 
..lze pouze u položek zadávaných, nikoli vypočítaných programem a formulář nesmí 
být zablokovaný. 
Rovněž na informační panel doplněna možnost tlačítkem Starší předchůdce zobrazit 
hodnoty na panelu z předchůdce: 



 
-- 

 Opravy 
Výpočet záloh u zahraničních příjmů 
Pokud bylo přiznání sestaveno přímým zadáním do DAP a současně existoval pouze 1 
zahraniční příjem pro zápočet zapsaný přímo do přílohy 3, zálohy se spočítaly z daně 
bez odečtu započtené daně, tedy vyšší.  
Při sestavení přiznání pomocí rozpisových tabulek jsou zálohy v pořádku. 
Dopady chyby na uživatele 
Pokud klientům předáváte předpis záloh, po instalaci aktualizace 105 je nutné 
odblokovat a spustit přiznání, kterých se problém týká – tím dojde k přepočtu záloh, 
vytvořit aktuální předpis záloh a předat klientům, současně je upozornit na přeplatek 
ze zálohy uhrazené k 15.6.2018 a 17.9.2018. 
-- 
Zvláštní textové přílohy k jednotlivým řádkům, dodatečné přiznání 
Pokud byly důvody pro podání přiznání rozepsány k řádku v záhlaví, PDF opis zvláštní 
textové přílohy  
-- 
Dále doplněna prostupná kontrola, vyskočí, pokud je kód podepisující osoby na poslední straně základního 
formuláře je 4b nebo 4c a současně na první straně v položce 08 není zatrženo, že přiznání zpracovává a 
předkládá daňový poradce. 

 

 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
<5405_20_U2B.1> až <5405_23_U2B.1> pro sestavení a podání tvrzení v letech 2013-2016. 



 Opravy 
Přílohy k DAP 
Po založení nového záznamu k tvrzení, bez rozpisových tabulek, se na str4 v sekci tabulky příloh 
chybně zatrhla příloha Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění…..: 

 
To samé se dělo, i když byl odblokován již sestavený záznam. 

 

 Přehled zdravotního pojištění 
<ZP01_17_U2B.1> pro sestavení a podání v roce 2017. 

 Opravy 
Při podání přehledu přes datovou schránku se objevoval pracovní protokol. Odstraněno. 

 

 Přiznání k dani silniční 
<5407_16_U2B.1> až <5407_16_U2B.5> pro podání 2014-2018. 

Doplnění 
Při založení tvrzení dle předchůdce doplněn dotaz: 

 
Vodila s datem vyřazení, které je starší, jak zdaňovací období zakládaného záznamu tvrzení, nejsou 
z předchůdce převedena. 

 
 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ ÚPRAVY 
 

 Adresář 
Programové novinky 
V souvislosti se změnami PSČ v číselníku obcí v 38. týdnu (u obce 539309 CHÝNĚ změna PSČ na 25303 a u 
obce 560740 BEZDRUŽICE změna PSČ na 34953) dochází v rámci instalace aktualizace 105 ke změně u všech 
adres subjektů, u kterých jsou obě PSČ zjištěna. Aktualizovány jsou i adresy u majitele licence a zástupců. 
 

 
 Pracovní plocha 

Programové novinky 
Inovace u vytváření pohledů a filtrování seznamů (Subjektů a Sestavených formulářů) 
v rámci pracovní plochy, nově se filtry dají ukládat přímo k definovanému pohledu na 
seznam: 



 

 
V rámci změny systému správy masek a filtrů byly zachovány stávající uživatelské masky i filtry. 
-- 
Dále doplněna tabulka pro efektivní rozbory sestavených formulářů, viz menu Doplňky / Přehledy / 
Rozbory sestavených formulářů, pro rychlou aktivaci panelu doplněno nad seznam sestavených 
formulářů i tlačítko Rozbory sestavených formulářů. Aktivuje se nový panel: 



 
Zde je možné, bez ohledu na nastavený rok, pracovat se všemi sestavenými formuláři. K dispozici je 
14 vzorových masek. V souvislosti doplněna do vzorových parametrů karta Aktuální období: 

 
Hodnoty jsou automaticky aktualizovány v první vydané verzi v novém roce. Lze je ale rovněž 
uživatelsky nastavit, v případě této potřeby kontaktujte hotline. 

 
 Email závazky k termínu pro subjekt 

Doplnění 

Do emailu pro subjekt doplněny i přílohy příkazů k úhradě (PDF) k 
avizovaným platbám 
 

 Seznam subjektů, nový sloupec Termín plateb  
Doplnění 
Do vzorové masky Stav v seznamu doplněn sloupec Termín plateb. Je zatržen, pokud 
má subjekt jakoukoli povinnost z nastaveného intervalu pro „Finanční závazky k 



termínu“ viz Nastavení funkčnosti uživatele / Obecně:

 
Rovněž je možné zatržení parametrem potlačit, pokud již byl klientovi na daný termín 
odeslán email (samostatně, či hromadně, to nehraje roli)., 
Sloupec Termín plateb lze samozřejmě uživatelsky doplnit libovolně i k jakékoli jiné 
masce. 
Tip 
V případě, že je sestaven formulář a závazek se přiřadí k nějakém termínu plateb 
z rozmezí nastavení, nebo v případě změny parametrů pro rozmezí termínů, nebo po 
odeslání emailu k termínu, pro aktualizaci hodnoty ve sloupci Termín plateb je 
nutné refrešovat seznam klávesou F5. Toto zajišťuje i přepnutí období a samozřejmě 
i restart programu. 
 

 Zástupci subjektu 

Doplnění 
Aktualizována datová struktura zástupců tak, aby bylo možno případné změny u 
zástupce promítnout automaticky ke všem subjektům, ke kterým je jako zástupce 
přiřazen. Rovněž doplněna možnost zástupce zneplatnit pro další nabízení či z tabulky 
vyřadit. 
+ 
Na kartě zástupců u subjektu ponechány pouze položky individuální pro subjekt: 



 
Ostatní položky jsou přesunuty do nové tabulky, viz tlačítko Tabulka zástupců:

 
…lze vyvolat i přímo z menu, viz Doplňky / Zástupci u subjektů / Tabulka zástupců 
+ 
Doplněna i funkce Odebrat zástupce: 



 
+ 
Funkce odstranit zástupce pak nedovolí smazat zástupce, který je přiřazen subjektům:  

 
+ 
Do tabulky zástupců nelze již zapsat duplicitní zástupce, posuzuje se hodnota dle 
Příjmení+Jméno u zástupce fyzické osoby a dle Názvu+Příjmení+Jméno u zástupce 
právnické osoby. Rozdíly ve velikosti písmen nehrají roli, například nelze zapsat dalšího 
zástupce ŠŤASTNÝ DANIEL, pokud již existuje zástupce Šťastný Daniel. 
+ 
Aktualizována funkce pro převod zástupců z ARES. Zde v případě, že zástupce již 
existuje, dojde k aktualizaci tohoto záznamu, nikoli k vytvoření nového. Rozdíly ve 
velikosti písmen přitom nehrají roli. 
+ 
Upravena původní sestava, viz menu: 
Doplňky / Přehledy / Seznam subjektů (dle aktivního filtru) / Zástupci u subjektů – PDF 

 



+ 
Také doplněna nová sestava, viz menu: 
Doplňky / Zástupci u subjektů / Subjekty zástupců –  opis PDF 

 
 
Převod zástupců v rámci instalace aktualizace 105 probíhá takto: 
- Do nové tabulky zástupců jsou převedeni zástupci s vyloučením duplicit dle 

Příjmení+Jméno u zástupce fyzické osoby a dle Názvu+ Příjmení+Jméno u zástupce 
právnické osoby. Rozdíly ve velikosti písmen nehrají roli, například ze 2 
dosavadních zástupců Šťastný Daniel a ŠŤASTNÝ DANIEL je převeden pouze 1 
záznam, ten, který program v rámci převodu vyhodnotí jako první nalezený. 

- Do nové tabulky zástupců jsou převedeny i záznamy o zástupci fyzické osobě pro 
subjekty fyzické osoby bez uvedení formy vztahu pro externí zastupování. Tyto 
zástupce nelze nadále využívat pro přebírání do formulářů, ale lze je 
doplnit/odstranit/zneplatnit dle potřeby. 

+ 
Upraveno přebírání zástupců do sekce ve všech aktuálních formulářích. Nyní lze u 
subjektů právnických osob převzít i zástupce interního, dle OR, to dosud nešlo. 
U formulářů starších byla ponechána dosavadní funkčnost. 
 
 

AKTUALIZACE VZOROVÉ DATABÁZE 
 



 Parametry plateb 
 Oprava 
 Na kartě Nastavení / Vzorové parametry / Parametry plateb doplněna chybějící pomlčka za předčíslím platby 

pro Daň z nabytí nemovitých věcí: “7691-”.  
  

 

 Období 2019 
 Doplnění 

Doplněno období 2019. 
 
 

 Číselníky 
 Obce - aktualizováno dle změn zveřejněných MF ČR ve 38. týdnu t.r. 
 Banky – aktualizováno dle změn zveřejněných MF ČR ve 27., 32., 36  a 40. týdnu t.r. 
 Katastrální úřady - aktualizováno dle změn zveřejněných ČÚ ZK ve 27., 37., 39  a 45. týdnu t.r. 
 Průběžně aktualizujeme I všechny číselníky v souladu s aktualizacemi v aplikaci EPO MFČR (viz veřejné rozhraní 

číselníků EPO), změny MFČR nezveřejňuje. 
 
 

 Legislativa 
Aktualizace v oblastech (viz menu Doplňky/Daňové zákony – F3):  
 01 Správa daní,  

 02 Daně z příjmů, 
 04 Sociální pojištění, 
 08 Daň z nabytí nemovitých věcí, 

 99 Ostatní. 
 
 

SERVISNÍ PROGRAM 

 Servisní program 
Doplnění 
Na kartu Pomocné servisní operace (viz tlačítko Speciál) doplněna funkce Zrušení blokace subjektů (po výpadku 
uživatele).  
O co přesně jde: 
Uživatel, přihlášený v programu, může pracovat vždy jen s jedním subjektem, ať již subjekt opravuje/aktualizuje nebo u 
něj sestavuje kterýkoli formulář, má jej v tu chvíli rezervován a ostatní přihlášení uživatelé s tímto subjektem současně 
pracovat nemohou (standardně je subjekt označen kurzívou). Rezervace je standardně ukončena po dokončení 
opravy/aktualizace nebo zavřením sestavovaného formuláře. V případě, že uživatel neukončí program standardně, 
například sestavuje formulář DPH a dojde k výpadku počítače, zůstane subjekt rezervován. K uvolnění rezervace může 
dojít dvěma způsoby: 
1) Uživatel, k němuž je subjekt rezervován, se přihlásí do programu, otevře u rezervovaného subjektu kterýkoli 

formulář, například DPH a zavře jej, tím dojde k uvolnění rezervace. 
2) Správce spustí servisní program (TOX_Servis.exe), kartu Pomocné servisní operace (viz tlačítko Speciál) a aktivuje 

funkci Zrušení blokace subjektů (po výpadku uživatele). Pozor, takto dojde k okamžitému zrušení rezervace u všech 
subjektů, a to i u uživatelů, kteří zrovna v programu pracují! 

 

 Plánovač procesů – pro uživatele verze MS SQL 
 Programové novinky 

Do servisního programu doplněna Servisní služba MS SQL: 



 
Umožňuje naplánovat tyto procesy: 

 zálohování a aktualizace, 

 kontroly všech subjektů v databázi na insolvenční rejstřík, spolehlivost plátců DPH a kredibilitu. 
Podrobněji k instalaci, nastavení a využití služeb viz Servisní služba MS SQL. 

 
 

Připravujeme 
 

Od 3.1.2019  
(připravujeme pro aktualizaci 106) 
Nové formuláře pro oblasti DNEM a SILD, plus formuláře k registracím.  
Rovněž aktualizace číselníků dle EPO a případně i nová legislativa. 
 

Od 10.1.2019  
(připravujeme pro doplněk 01 k aktualizaci 106) 
Nové formuláře pro oblasti DAP a JINE, v případě schválení účinnosti daňového balíčku od 1.1.2019 dojde možná k posunu 
termínu o týden, na 17.1.2019..  
Rovněž aktualizace číselníků dle EPO a případně i nová legislativa. 
 

Od 23.1.2019  
(připravujeme pro doplněk 02 k aktualizaci 106) 
Nové formuláře pro oblasti DPH a TROJD.  
Rovněž aktualizace číselníků dle EPO a případně i nová legislativa. 

  

http://www.taxoff.cz/download/TOX_SLUZBASQL.pdf


Aktualizace 104 

datum vydání:   11.7.2018 
označení balíčku:   TOX_AKT_104.zip 
 
kódové označení balíčku: : 066.035_2018.02.01 
Instalace je vyhodnocena a nabídnuta automaticky v rámci spuštění programu TO2Client.exe. 
 
Změny zařazené v aktualizaci: 

 
červená   připraveno pro aktualizaci 104 
červená zažlucena  připravujeme pro aktualizaci 105 

 

PROGRAMOVÉ ÚPRAVY  
 

 Aktualizace šifrovacího certifikátu U2Brno 
Doplnění 
Do programu aktualizován šifrovací certifikát, který zabezpečuje online kontrolu správnosti sestavení 
na portálu EPO.  
Jedná se o funkci Kontrola písemnosti (na portále EPO v testovacím režimu) na panelu Elektronické podání 
Tato funkce odesílá písemnost podepsanou platným certifikátem U2Brno v testovacím režimu do aplikace EPO, která 
provede kontrolu sestavení a výsledky kontrol vrátí programu TaxOff2. 

 
 

 

  



Aktualizace 103 

datum vydání:   14.6.2018 
označení balíčku:   TOX_AKT_103.zip 
 
kódové označení balíčku: : 062.033_2018.02.00 
Instalace je vyhodnocena a nabídnuta automaticky v rámci spuštění programu TO2Client.exe. 
 
Změny zařazené v doplňcích: 

 
červená   připraveno pro aktualizaci 103 
černá   v rámci doplňků 01, 02 a 03 k aktualizaci 102 
červená zažlucena  připravujeme pro následnou aktualizaci 104 

 

NOVĚ ZPROVOZNĚNÉ FORMULÁŘE 

PRO PODÁNÍ V PRŮBĚHU ROKU 2018 

 Příloha přihlášky k registraci k DPH  
<5501_1_U2B.1> připraveno pro sestavení a podání v průběhu roku 2018. 

Programová novinka 
Nový formulář, který správce daně může vyžadovat pro urychlení procesu registrace 
DPH. Je pod kategorií DPH, jako samostatný formulář. Program umožňuje automatické 
zařazení PDF opisu formou obecné přílohy k přihlášce k registraci, elektronické podání 
bude tuto přílohu obsahovat. Jedná se o tlačítko tiskového panelu Vytvoření 
obecných příloh: 

 



 

V případě, že formulář přihlášky k registraci není v nastaveném roce (od 2018) 
nalezen, vypíše program upozornění: 

 
 

 Statistické výkazy 
< STAV_18_U2B.1> v průběhu roku 2018 

Zapracovány změny pro neziskové organizace. 
-- 
Zapracovány změny pro podnikatele. 
Do nápovědy doplněna legislativa platná od 1. 1. 2018. 
 

 Přiznání k dani z příjmů právnických osob  
<5404_28_U2B.2> připraveno pro sestavení a podání v průběhu roku 2018. 
Formuláře k sestavení, včetně pokynů a letáků, zůstávají dle roku 2017. 
Do nápovědy doplněna legislativa platná od 1. 1. 2018. 
Elektronické podání je v provozu. 

 
 

ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH FORMULÁŘÍCH 
 

 KONTROLNÍ HLÁŠENÍ podle § 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty 
<5593_1_U2B.1> až <5593_1_U2B.4>, pro sestavení a podání od roku 2016. 

 Opravy 
Kontroly sestavení: 
U záznamu, vytvořeného duplikací z jiného záznamu, byl problém u kontroly českých 
DIČ v systému ADIS, ačkoli ve zdrojovém záznamu bylo DIČ v pořádku. Opraveno. 

 

 HLÁŠENÍ k DPH o pořízení nového dop. prostředku 
<5527_3_U2B.1> až <5527_3_U2B.6>, pro sestavení a podání od roku 2013. 

 Opravy 
Kontroly sestavení: 
Obě kontroly u položky 10 zmírněny na prostupné: 



 
Opis (PDF): 
první znak DIČ („C“) se generoval chybně posunutý o kus nahoru. Opraveno. 

 

 Obecná písemnost  
Obecná písemnost <OBEP_1_U2B.1> až < OBEP_1_U2B.8>  pro podávání od roku 2011. 

 Opravy 
Opis (PDF): 
Opraven tisk u položky název obchodního jména právnické osoby, u fyzické osoby sem 
program nesprávně vyplňoval hodnotu rodné příjmení a u právnické se nedoplňoval 
nic. 

 

 Přiznání k dani z příjmů právnických osob 
<5404_28_U2B.1> i <5404_28_U2B.2> pro sestavení a podání tvrzení započatá v roce 2017 i v roce 2018. 

 Doplnění 
Žádost o přeplatek je nyní možno sestavit a přiložit k DAP, i pokud je v přiznání 
vyčíslen doplatek. 

 Opravy 
Sestavení, výpočet: 
U přiznání pro komanditistu se chybně počítal řádek 270. Opraveno. 
Dopady chyby na uživatele 
Aktivovat rozpracovaná přiznání, tím dojde ke správnému přepočtu.  
U již podaných přiznání je nutno vytvořit a podat opravné/dodatečné přiznání. 
-- 

Převzetí hodnot ze sady výkazů pro neziskové organizace: 
Opraveno přebírání hodnoty „čistý obrat“. 
-- 

Tisk (PDF): 
Anglická verze formulářů se negenerovala správně, PDF nebylo čitelné. Opraveno. 
-- 
Sestavení, žádost o přeplatek: 
V žádosti o přeplatek se ztrácel účet pro poukázání přeplatku.  
Opraveno. 

Dopady chyby na uživatele 
Doporučujeme zkontrolovat již podané žádosti o přeplatek, případně opravenou žádost správci daně zaslat opětovně.  

 Doplnění 
Tisk (PDF): 
Doplněna anglická verze formulářů.  

 Opravy 
Sestavení, tabulka ztrát: 



Upraveno automatické generování ztráty vyčíslené na ř. 220 – do tabulky E se generuje nyní jen v případě, že v Nastavení 
je současně zatržen požadavek na přílohu E. Dosud to bývalo tak, že v případě ztráty na ř. 220 se výpočtem požadavek na 
přílohu E v Nastavení automaticky zatrhl a ztráta se tak do přílohy E automaticky doplnila vždy. Což nebylo v pořádku pro 
obecně prospěšné organizace (s některými výjimkami). Rovněž doplněna prostupná kontrola, pokud je vyčíslena na ř. 
220 ztráta a není zatržen požadavek na sestavení přílohy E v Nastavení k DAP. 
Zálohy: 
Sestava zálohy neměla správně setříděné termíny, opraveno. 
-- 
<5404_26_U2B.1> pro sestavení a podání tvrzení započatá v roce 2015. 

 Opravy 
Sestavení: 
Opraven problém na straně 1 u řádku 12, Samostatná příloha pro „Transakce uskutečněné se spojenými 
osobami" chybovala. 

 

 Přehled zdravotního pojištění 
<ZP01_17_U2B.1> pro sestavení a podání v roce 2017. 

 Opravy 
Příkaz k úhradě 
U pojišťovny „Revírní bratrská pokladna“ se do opisu PDF příkazu nedoplňovalo číslo cílového bankovního účtu ZP. 
Opraveno. 

 

 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – zkrácená verze 
<5405D_2_U2B.1> i <5405D_2_U2B.2> pro sestavení a podání tvrzení v roce 2017 i v průběhu roku 2018. 

 Opravy 
Zprovozněn opis Seznam příjmů od zaměstnavatelů. 

 Doplnění 
Doplněna kontrola na uplatnění daňového bonusu, pokud příjmy nedosahují šestinásobku minimální mzdy. 
 

 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
<5405_24_U2B.1> i <5405_24_U2B.2> pro sestavení a podání tvrzení v roce 2017 i v průběhu roku 2018. 

 Opravy 
Tisk (PDF): 
U Přílohy 1 i Přílohy 2 se v případě zatržení „Uplatňuji nižší limit u výdajů stanovených procentem z příjmů“ křížek 
v opise netiskl. 

Dopady chyby na uživatele 
Je pravděpodobné, že nebude mít na nic vliv – správce daně dle výše paušálních výdajů rozezná i bez zatržení parametru 
v opise, zda byl nárok na slevy či nikoli. 
+ 
Při zahraničních příjmech, sestavení přes rozpisy, chyboval tisk Přílohy 3. 
Opraveno 

 Doplnění 
Tisk (PDF): 
Doplněna anglická verze formulářů.  

 

 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  
<5459_22_U2B.3> i <5459_22_U2B.4> pro sestavení a podání tvrzení v roce 2017 i v průběhu roku 2018. 

Doplnění 
Přímo z formuláře (Další nabídka/Práce s obecnou písemností) je nyní možné sestavit a podat obecnou písemnost týkající 
se vyúčtování (například žádost o vrácení přeplatku). 

 Opravy 
U importu dat z externího XML se nepřebíraly hodnoty u přílohy 2, opraveno. 

 

 Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou 
<5478_14_U2B.1> i <5478_14_U2B.2> i <5478_14_U2B.3> pro sestavení a podání od roku 2016. 

Doplnění 
Do menu Další nabídka formuláře doplněna možnost importu dat z XML souboru ve struktuře dle metodiky EPO MFČR. 
+ 



Dle změny v aplikaci EPO z 27. 2. 2018 upraveno Datum splatnosti (položka 29a), pokud připadne na den pracovního 
klidu. Nyní již dochází ke standardními posunu na následný pracovní den. 

 

 ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na 
doplatku na daňovém bonusu z měsíčního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění 
<5241_10_U2B.1> i <5241_10_U2B.2> i <5241_10_U2B.3> pro sestavení a podání od roku 2016. 

Doplnění 
Do menu Další nabídka formuláře doplněna možnost importu dat z XML souboru ve struktuře dle metodiky EPO MFČR. 

 Opravy 
Odstraněn problém s listováním po formuláři, nefungovalo PageDown a PageUp. 

 

 ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na 
doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění 
<5246_10_U2B.1> i <5246_10_U2B.2> i <5246_10_U2B.3> pro sestavení a podání od roku 2016. 

Doplnění 
Do menu Další nabídka formuláře doplněna možnost importu dat z XML souboru ve struktuře dle metodiky EPO MFČR. 

 Opravy 
Odstraněn problém s listováním po formuláři, nefungovalo PageDown a PageUp. 
+ 
Do souboru XML se negeneroval správce daně, u kterého byl nedoplatek evidován, pokud byl doplatek bonus převáděn 
pod celní úřad. 

 

 Přiznání k dani z hazardních her 
<5540_1_U2B.1> i <5540_1_U2B.2> pro sestavení a podání tvrzení v roce 2017 i v průběhu roku 2018. 

Doplnění 

V sekci Příloha E – TECHNICKÁ HRA upraveny (zrušeny, doplněny) kontroly dle 
aplikace EPO MFČR, verze 40.8.1 ze dne 06. 04. 2018 (v provozu od 17. 4. 2018). 
+ 
Do menu Další nabídka formuláře doplněna možnost importu dat z XML souboru ve struktuře dle metodiky EPO MFČR. 
+ 
Přímo z formuláře (Další nabídka/Práce s obecnou písemností) je nyní možné sestavit a podat obecnou písemnost týkající 
se vyúčtování (například žádost o vrácení přeplatku). 

 

 Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření 
<5537_4_U2B.5> pro sestavení a podání v roce 2018. 

Doplnění 
Přímo z formuláře (Další nabídka/Práce s obecnou písemností) je nyní možné sestavit a podat obecnou písemnost týkající 
se vyúčtování (například žádost o vrácení přeplatku). 

 

 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo 
právnických osob 
<5466_17_U2B. 4> i <5466_17_U2B. 5> pro sestavení a podání tvrzení v roce 2017 i v průběhu roku 2018. 

Doplnění 
Přímo z formuláře (Další nabídka/Práce s obecnou písemností) je nyní možné sestavit a podat obecnou písemnost týkající 
se vyúčtování (například žádost o vrácení přeplatku). 

Opravy 
Do příkazu k úhradě na doplatek srážkové daně se doplňovalo chybně předčíslí účtu dle typu subjektu, který sestavuje 
vyúčtování, namísto dle typu poplatníků, za které byla srážka vybrána. Předčíslí bude proto chybně uvedeno na příkazu 
v případech, že subjekt fyzická osoba podává vyúčtování srážky vybrané pro právnické osoby a naopak. Opraveno. 

Dopady chyby na uživatele 
Je pravděpodobné, že chybné předčíslí nebude mít na nic vliv – správce daně platbu automaticky přesměruje. Pokud je 
potřeba příkaz vytvořit znova správně, doporučujeme vyúčtování před vygenerováním nového příkazu odblokovat. 
 

 Přiznání k dani silniční 
<5407_16_U2B.4> i <5407_16_U2B.5> pro podání v 2017-2018. 



Doplnění 
Přímo z formuláře (Další nabídka/Práce s obecnou písemností) je nyní možné sestavit a podat obecnou písemnost týkající 
se přiznání k dani silniční (například žádost o vrácení přeplatku). 

Opravy 
Do XML pro elektronické podání se negenerovala položka ROK, pokud přiznání neobsahovalo ani jedno vozidlo. 
Opraveno. 
-- 
Při podání v průběhu roku, pro kód rozlišení typu přiznání D a H, se generovalo do XML datum konce ZO o jeden den 
starší dle data zapsaného v položce 06. To nebylo správně, u těchto 2 rozlišení musí být datum konce ZO shodné jako 
datum v položce 06. U ostatních rozlišení B+G+I+M+N+O+P se generovalo datum konce ZO správně (musí být o jeden 
den starší dle data zapsaného v položce 06). 
U rozlišení C upraveno generování data začátku ZO. Pokud je rok z data v položce 06 stejný jako rok pro podání 
(v záhlaví) pak se jedná o stejné datum dle položky 06. Pokud je rok z data v položce 06 nižší než rok pro podání 
(v záhlaví), pak datum začátku ZO = 1.1.YYYY 
Opraveno. 

 

 Daňová informační schránka 
Přihláška k nahlížení do dis <5701_1_U2B.1-5>, 
Žádost o zřízení daňové informační schránky <5801_1_U2B.1-5>, 
Plná moc <5901_1_U2B.1-5>, 
Žádost o zrušení daňové informační schránky <6001_1_U2B.1-5> pro podání od roku 2014. 

Doplnění 
Elektronické podání 
Zrušena možnost podat nepodepsaný formulář prostřednictvím datové schránky. 
Informace k podání přes Datovou schránku ze SW třetích stran, metodika MFČR ze dne 13. 3. 2018: 
Formuláře pro DIS není možné odeslat ze SW třetích stran jako přílohu přímo z Datové schránky.  
Je možné je ze SW třetích stran elektronicky podat, pouze pokud jsou podepsané uznávaným elektronickým podpisem. 
Dále je možné formuláře pro DIS odeslat/podat přímo z aplikace EPO (MFČR) pomocí ověřené identity podatele 
způsobem, kterým se hlásí do Datové schránky.  
 

 Přehled sociálního pojištění 
<SP01_17_U2B.1> pro sestavení a podání v roce 2017. 

Doplnění 
Elektronické podání 
Zprovozněno v souladu se změnami na straně ePortálu ČSSZ. 
Doplnění 
Elektronické podání 
Při vydání aktualizace 102 jsme v souvislosti se změnami na straně ePortálu ČSSZ uvedli: 
„Podání prostřednictví datové schránky případně načtení souboru ručně na ePortál ČSSZ funguje“ 
…což nebylo správně, elektronické podání nefunguje vůbec, jak bylo dodatečně upřesněno metodikem ePortálu.  
Aktuálně proto v programu bylo potlačeno podání i přes datovou schránku.

 
 

 Přiznání k dani z nemovitých věcí 
<5450_16.1> i <5450_16_U2B.2> pro sestavení a podání od roku 2017. 

 Opravy 
Elektronické podání: 
Generování XML nefungovalo, opraveno. 
Chyba souvisela s doplněním potvrzení pro Dílčí přiznání v předchozím doplňku 102-01: 



 
 
 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ ÚPRAVY 

 
 Nastavení funkčnosti - GDPR 

Programové novinky 
Nový panel nastavení: 

 
Pro víceuživatelské verze je dostupný pouze po přihlášení Správce. 
Výchozí stav všech parametrů je nezatrženo, bez hesel.  
1. nastavení silného hesla pro přihlášení uživatelů:  

 
…po zatržení parametru je potřeba heslo následně změnit uživateli/lům přes 
Nastavení – Administrace uživatelů. V případě, že budou ponechány původní slabá 
hesla, při každém přihlášení do programu se objeví upozornění: 



 
2. nastavení hesla pro záložní soubor databáze: 

 
Pokud je zadáno heslo mimo konvenci směrnice, je programem vymazáno: 

 
…a současně je zrušeno i zatržení požadavku na šifrování archivu databáze. 
3. nastavení hesla pro šifrování dokumentů pro klienty: 

 

Zde jsou k dispozici 2 základní úrovně nastavení (pro jednouživatelské verze): 
1. Uživatel programu má smluveno 1 heslo se všemi svými klienty (subjekty). Pak na 
panelu GDPR zatrhnout Dokumenty šifrovat 1 společným heslem a zadat heslo (dle 
konvencí směrnice, jinak je vymazáno a zrušen požadavek na heslování). 
2. Každý subjekt (případně jen některé subjekty) má jinak smluvené heslo, toto 
heslo se zapisuje do Adresáře k subjektu na kartu Základní údaje: 



 
Pokud je zde heslo zapsáno, pak nezáleží na tom, jak jsou nastaveny parametry na 
panelu GDPR – vždy je pro tento subjekt použito heslo uvedené v Adresáři. 
-- 
Pro víceuživatelské verze, pokud nemají všichni uživatelé programu smluveno se 
subjekty, které jsou jim přiděleny, 1 stejné heslo: 
parametr Dokumenty šifrovat 1 společným heslem nezatrhnout, heslo si zadává 
každý uživatel samostatně v Nastavení funkčnosti na kartě příprava pro tisk (PDF): 



 
Zde přitom platí, že Správce programu může vybraným uživatelům zadání/změnu 
hesla zakázat (Administrace uživatelů, Omezení funkčnosti, Šifrování dokumentů pro klienty 

(opisy PDF přiznání + úhrady) – toto omezení se pak vztahuje i na heslo zadané individuálně 
k subjektům v Adresáři na kartě Základní údaje. 
-- 
S aplikací GDPR dále souvisí následující změny: 

 panel Technická podpora: 
Vybraný záložní soubor k analýze není zasílán emailem jako příloha, ale bezpečně 
ukládán na server technické podpory, kde je uchován pouze po dobu nezbytně 
nutnou k analýze problému. 

 uživatelské šablony: 



U emailů pro koncové klienty, rozesílaných z programu (viz panely Příkaz k úhradě 
a Závazky k termínu), provedeny úpravy, aby neobsahovaly citlivé údaje 
v nezašifrované podobě – tyto už jsou pouze v příloze emailu, kterou je možné 
zašifrovat dle uvážení, viz nastavení GDPR. 

 Tiskový panel pro opis sestavených formulářů: 
Doplněna nová tlačítka pro generování heslovaných opisů: 

 
 

 Export/Import vybraných subjektů 
Programové novinky – zaváděcí režim 

Nová funkce umožňuje vybraný subjekt exportovat do XML (interní programový formát), viz hlavní nabídka: 
Subjekt->Export do XML 
Exportní soubor je zašifrován dle standardů GDPR. 
Do exportního souboru jsou zahrnuty vytvořené formuláře subjektu pro aktuální období, případně dle výběru 
uživatele.  
Exportní soubor, dle výběru uživatele, může obsahovat i externí přílohy k formulářům (obecné i předepsané). 
Textové (neboli „zvláštní“) přílohy k řádkům jsou samozřejmě zahrnuty automaticky.  



 
Importovat data lze buďto: 
 jako nový subjekt (bez ohledu na možné duplicity dle názvu či IČO/RČ subjektu), viz hlavní nabídka: 

Subjekt->Nový->Import subjektu z XML 
 nebo data připojit k již existujícímu subjektu), viz hlavní nabídka:  

Subjekt->Úpravy->Aktualizace z XML 
Funkci lze v praxi využít takto: 
Zaslání subjektu se všemi sestavenými formuláři  
 Klientovi, který si nainstaloval FREE verzi programu. 

Protože verze FREE neumožňuje aktualizace programu, ani elektronické podání, ani úplný opis 
sestaveného tvrzení do PDF, plně využitelná bude tato možnost až po zrušení zaváděcího režimu, viz níže 
předpokládaný vývoj modulu. 

 Kolegovi k případné konzultaci,  
 na technickou podporu k případné reklamaci/konzultaci,  
 vytvoření úplné kopie subjektu se všemi/vybranými sestavenými formuláři ve vlastní databázi, 
Exportní soubor je možné importovat do jakékoli instance programu TaxOff-X (nezávisle na uživateli a 
obchodní verzi). 
Import souboru nevyžaduje shodnou vývojovou verzi programu, na které byl vytvořen exportní balíček. 
Z exportního XML se přebere vše, co je možné převzít. 
Prozatím je funkce volně dostupná pro všechny verze, včetně verze FREE. 
Předpokládaný vývoj modulu: 
Od 1. 1. 2019 bude funkce pro export dostupná již pouze v rámci verze EXPERT, za příplatek. 
Import zůstane volně dostupný.  
V ceně exportu bude i multilicence pro neomezený počet klientů (poplatníků, resp. subjektů)  
uživatele (poradce). Klient si na svém počítači nainstaluje verzi TAXOFF-X FREE, obdrží od poradce  
exportní soubor, provede import. V rámci importu dojde i k zápisu multilicence poradce, zakódované  
v exportním balíčku.  
Multilicence povolí klientovi maximálně 1 subjekt v adresáři, zajistí automatické aktualizace aplikace  
TOX z webu a zpřístupní všechny programové funkce, včetně elektronického podání. 
 

 



 Licence 
Programové novinky 
Aktualizace licence z webu 
Doplněna funkce pro automatickou aktualizaci aktuální licence ze zabezpečené zóny  
https://www.u2brno.cz/Klient 

 
V praxi to znamená, že po nákupu nové licence již nebude nutné zapisovat do 
programu ručně novou licenci, viz nové tlačítko Aktualizace licence z webu 
 

 Subjekt (Adresář) 
Programové novinky 
V programu lze využít vlastní šablony Plná moc i v případě, že se nejedná přímo o plné 
moci k zastupování podání přiznání k dani z příjmů daňovým poradcem: 
Panely Subjekt - Nový nebo Oprava, na kartě Stav zpracování období YYYY doplněna 
funkčnost pro využití Plné moci, takto: 

 Se zatržením parametru Plná moc, program automaticky zatrhne i parametr 
Odklad pro podání DAP (následně lze zatržení zrušit). 

 Se zrušením zatržení parametru Plná moc, program automaticky zruší i zatržení 
parametru Odklad pro podání DAP. 

 Se zatržením parametru Odklad pro podání DAP, program automaticky zatrhne i 
parametr Plná moc. 

 Se zrušením zatržení parametru Odklad pro podání DAP, stav parametru Plná moc 
zůstává, jak byl. 

Na dosavadní funkčnost nemá tato úprava vliv. Pouze umožňuje využít šablonu plné 
moci i v případě, že není odklad pro podání DAP (zplnomocnění v jiných 
záležitostech). 
 

 Vlastní šablony 
Programové novinky 
Doplněna šablona Email příkaz k úhradě 
Tato šablona se používá v případě generování emailu pro subjekt přímo z panelu Příkaz k úhradě a 
dosud nebyla k dispozici pro uživatelské úpravy.  
Aktivujte z menu Doplňky panel Vlastní šablony, dole vyberte Email příkaz k úhradě a přes tlačítko 
Vzory založte šablonu. Přes tlačítka Podklad a Datová vrstva můžete šablonu upravovat. Šablona je 
samostatně pro subjekt právnickou a samostatně pro subjekt fyzickou osobu. 

https://www.u2brno.cz/Klient


 

 Pracovní plocha – zobrazení a filtrování 
Programové novinky 
Zobrazení seznamu subjektů 
Doplněny sloupce Nespolehlivý plátce, Nespolehlivý plátce-Datum, Kredibilita, ke 
vzorovým doplněna nová maska: Kredibilita a spolehlivost: 

 
Obdobně doplněny i položky pro sestavení filtru: 
Nespolehlivý plátce (hodnoty Ano/Ne, přebírají se v rámci kontroly dle DIČ z rejstříku 
nespolehlivých plátců Finanční správy)  
Kredibilita (hodnoty 0=spolehlivý/2=možný problém/3=nespolehlivý/5=nenalezen 
záznam, přebírají se v rámci kontroly dle IČO z rejstříků kredibility společnosti 
CreditCheck). 
Doplněn sloupec Daňový nerezident, ke vzorovým doplněna nová maska: Cizinci – nerezidenti.  
Obdobně doplněna i položka Daňový nerezident pro sestavení filtru, ke vzorovým doplněny nové filtry: 
Cizinci 
Cizinci - daňový nerezidenti ČR 
Cizinci - daňový rezidenti ČR 
Tuzemští - daňový nerezidenti ČR 
Tuzemští - daňový rezidenti ČR 
 

 Daňový kalendář – závazky k termínu 
 Opravy 

Hromadné rozeslání emailu: 



Pokud byl počet subjektů k termínu vyšší jak 64, program vypsal chybu a neumožnil 
emaily rozeslat. Opraveno. 
 
 
 

AKTUALIZACE VZOROVÉ DATABÁZE 

 
 Nový šifrovacího certifikát ČSSZ 

Doplnění 
Doplněna instalace nového šifrovacího certifikátu ČSSZ, viz Nastavení funkčnosti: Elektronické 
podání, u síťové verze se jedná o Nastavení funkčnosti->Nastavení stanice: Distribuce pro 
elektronickou komunikaci, karta Instalace certifikátů státní správy, odkaz PostSignum – 
DIS.CSSZ.2019 (2.5.2018 – 2.5.2019). Kliknutím na odkaz aktivujete průvodce pro instalaci 
certifikátu. 
Doporučení pro správné nastavení nového certifikátu 
3. Při instalaci šifrovacího certifikátu  nezapomeňte zvolit Místí počítač a úložiště Ostatní uživatelé, 

různé verze Windows (7, 8, X) mohou před-nabídnout jiné úložiště, průvodce u OS-WIN-X vypadá 
takto: 

   

 
4. Po nainstalování nového šifrovacího certifikátu je nutné na kartě Elektronické podání (Distribuce 

pro elektronickou komunikaci - síťová verze) přiřadit nový certifikát i v sekci podatelna ČSSZ: 



 
 

 Číselníky 
 Banky – aktualizováno dle změn zveřejněných MF ČR ve 21. a 23. týdnu t.r. 
 Zdravotní pojišťovny – aktualizováno dle změn zveřejněných MF ČR ve 22. týdnu t.r. 
 Katastrální území – aktualizováno dle změn zveřejněných MF ČR ve 21. týdnu t.r. 
 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění – aktualizováno dle změn zveřejněných MF ČR ve 21. týdnu t.r. 
 Průběžně aktualizujeme I všechny číselníky v souladu s aktualizacemi v aplikaci EPO MFČR (viz veřejné rozhraní 

číselníků EPO), změny MFČR nezveřejňuje. 
 
 

 Legislativa 
Aktualizace v oblastech (viz menu Doplňky/Daňové zákony – F3):  
 90 Zaměstnanost a mzdy 
 04 Sociální pojištění 
 09 Daň z přidané hodnoty 

 
 
 

Připravujeme 
 

Od 20.7.2018  
http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_105.pdf 

 
 

Od 8.10.2018  
(připravujeme pro aktualizaci 106) 
 

 Plánovač procesů 
 Programové novinky 

http://www.taxoff.cz/download/TOX_AKT_105.pdf


Modul pro MSSQL, umožňuje naplánovat procesy: 

 zálohování a aktualizace, 

 kontroly všech subjektů v databázi na insolvenční rejstřík a spolehlivost plátců DPH. 

 Pracovní plocha – zobrazení a filtrování 
Inovace u vytváření pohledů a filtrování seznamů v rámci pracovní plochy, nově se budou filtry ukládat 
přímo k definovanému pohledu na seznam. 
 

 Elektronické podání 
V souladu se změnami v produkčním prostředí ISDS (Datové schránky) připravujeme změny i do programu 
TaxOff-X. 
Jedná se o vypnutí starších komunikačních protokolů (TLS 1.0 a TLS 1.1), zakázání bezpečnostně již 
nevyhovujících šifrovacích sad a změny IP adres přístupových bodů ISDS. 
Konkrétní termín změn prozatím státní správa nevyhlásila, předpoklad léto 2018. 

 
 

  



Aktualizace 102 

datum vydání:   27.1.2018 
označení balíčku:   TOX_AKT_102.zip 
 
kódové označení balíčku: : 047.022_2018.01.02 
Instalace je vyhodnocena a nabídnuta automaticky v rámci spuštění programu TO2Client.exe. 
 
Změny: 

červená   připraveno pro aktualizaci 102 
černá   bylo vyřešeno v doplňku 01 k aktualizaci 101 
červená zažlucena  připravujeme pro doplněk 01 k aktualizaci 102 
 

ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH FORMULÁŘÍCH 
 

 Souhrnné hlášení k DPH, KONTROLNÍ HLÁŠENÍ podle § 101c a násl. zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, Režim MOSS 
<5521_3 + 5593_1 + 6101_1 + 6102_1 + 6103_1 + 6105_1> 

 Opravy 
Opraveno přebírání kódu země u Řecka, u kontrolního hlášení se jednalo o záznamy pořízené v oddílu A2. 
Řecko je jediný stát EU, kde se liší kód státu (GR) od kód státu EU (EL), nový program chybně přebíral kód státu (GR).  
EPO diagnostikovalo chybu propustnou závažnou: „Kód země pořizovatele GR je neplatný“. 
 

 Statistické výkazy 
< STAV_16_U2B.2> za rok 2017 

 Opravy 
Sestavení: 
Při zpracování výkazů výpočtem ze zůstatků účtů se při načtení dat z osnovy do sloupce 3 výkazů „Přehled o změnách 
vlastního kapitálu“ a „CashFlow“ chybně napočítaly hodnoty vypočtené jako součet ze sloupců 1+2. Bylo nutné je ručně 
mazat a zadávat správné hodnoty. 
Opraveno. 
Tisk: 
Pro výkazy sestavované „v korunách a haléřích“ (Základní nastavení, Způsob zápisu hodnot), při Nastavení pro tisk ve 
variantě „Nezaokrouhlit“ (přepíná se kombinací kl. Ctrl+Z), se v opise (PDF) čísla z desetinným rozvojem generovala s 
nesmyslným desetinným rozvojem. 
Opraveno. 

 

 Přiznání k dani z nemovitých věcí 
<5450_16> pro sestavení a podání od roku 2013. 

Doplnění 
Založení: 
Doplněna možnost založit v roce 2013 přiznání převodem z předchůdce. 
Sestavení: 
Po založení z předchůdce (2014-2018) mohla následně při úpravě formuláře vyskakovat chyba acces violation. 
Opraveno, nemělo žádný vliv na data ani uskutečněná podání. 

Opravy 
Upravena sekce Prohlášení – položky pro EPO: Jméno, Příjmení a Vztah k právnické osobě se nemazaly, pokud po jejich 
vyplnění došlo ke změně typu zástupce. 
Opraveno, nemělo žádný vliv na data ani uskutečněná podání 

 

 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
<5405_24_U2B.1 i 5405_24_U2B.2> pro sestavení a podání tvrzení za rok 2017 i v průběhu roku 2018. 

Opravy 
Sestavení: 



Při sestavení přes rozpisy, pokud šlo o více jak jeden zahraniční příjem, se chybně zobrazovaly záznamy v rozpisech 
zahraničních příjmů a program mohl i vypisovat chyby. 
Opraveno, nemělo žádný vliv na data ani uskutečněná podání. 
Sestavení: 
Na straně 4 v sekci Přílohy byla zatržena nesmyslně příloha: Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení 
dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 
Opraveno, stačí aktivovat přiznání a spustit přepočet. 
-- 
Kontroly: 
U nově založeného přiznání s převodem dat z předchůdce se mohly objevit tyto kontroly: 

 
Přitom v příloze 1 v tabulce B bylo všechno v pořádku. 
Opraveno, nemělo žádný vliv na data ani uskutečněná podání 

 

 Přiznání k dani silniční 
<5407_16_U2B.4> i <5407_16_U2B.5> pro podání v 2017-2018. 

Opravy 
sekce Prohlášení – položka Vztah je nyní k doplnění dle uvážení, pouze v případě převzetí zástupce z adresáře je vyplněna 
automaticky dle nastavení u zástupce. 
Opraveno, nemělo žádný vliv na data ani uskutečněná podání 
-- 
Rodné číslo v záhlaví – pokud fyzická osoba nepodniká (nemá DIČ ani IČO), nedoplňovalo se rodné číslo. Přiznání se 
nedalo podat – Daňový portál to odmítl jako kritickou chybu. 
Opraveno. 

 

 Přiznání k dani z příjmů právnických osob 
<5404_25_U2B.1+5404_26_U2B.1+5404_27_U2B.1+5404_28_U2B.1> pro sestavení a podání tvrzení od roku 2014. 

 Opravy 
Tisk, opis PDF: 
Odstraněna chyba u přiznání s přílohami C a k řádku 12 – opis nefungoval. 
Opraveno, nemělo žádný vliv na data ani uskutečněná podání 
 

 Přehled sociálního pojištění 
<SP01_17_U2B.1> pro sestavení a podání v roce 2017. 

 Doplnění 
Elektronické podání - pro přímé podání na ePortál ČSSZ: 
Od 8. 1. 2018 byla ukončena podpora protokolů TLS verze 1.0 a 1.1, které se používaly pro komunikaci s ePortálem ČSSZ. 
Od tohoto data je podporován pouze protokol TLS verze 1.2. 
Podmínky a nastavení prostředí OS pro funkčnost přímého podání viz Informace pro klienty ePortálu ČSSZ 
Upozornění 
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017 prozatím nelze elektronicky odesílat prostřednictvím VREP, nelze ani 
provádět online kontrolu sestavení. Problém je na straně ePortálu ČSSZ, předpokládané vyřešení je v druhé polovině 
února 2018. 
Podání prostřednictví datové schránky případně načtení souboru ručně na ePortál ČSSZ funguje. 

 
 

http://www.taxoff.cz/download/Informace_pro_klienty_ePortalu_CSSZ_1.pdf


DALŠÍ PROGRAMOVÉ ÚPRAVY 

ČÍSELNÍKY 

Opravy 
 Katastrální území se nedala zobrazit: 

 
Šlo pouze o problém se zobrazením u verze SQLITE, u verze MSSQL problém nebyl. 
Opraveno, tento problém neměl žádný vliv na výpočty daně z nemovitých věcí, s cenami katastrálních území z číselníku 
program pracoval správně. 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ NA DAŇOVÝ PORTÁL 

Opravy 
 Proces podání vypisoval toto oznámení: 

 
Podání bylo úspěšné, po dalším dotazu na stav písemnosti byl stažen soubor p7s. Šlo o drobnou chybu u doplňku 01 
v souvislosti se změnami podání na ePortál ČSSZ. Opraveno, nyní se již ukazuje standardní hláška: 

 
Nemělo žádný vliv na data. 
Rovněž v souvislosti odstraněna chyba, do databáze se po nainstalování doplňku 01 nezapisoval datum odeslání 
písemnosti. Toto datum je po instalaci doplňku 02 a spuštění programu automaticky doplněno. 

PRÁCE ZE SUBJEKTY  

Opravy 

 Karta subjektu Základní údaje – parametr Daňový nerezident šel zatrhnout, ale ne 
uložit. 
Opraveno. Je potřeba u všech nerezidentů, u nichž byla v nové verzi aktivována oprava 
subjektu s uložením změn, zatržení tohoto parametru doplnit – aktivovat Oprava 
subjektu, Základní údaje, parametr Daňový nerezident zatrhnout a uložit změny. 

 Karta subjektu Základní údaje – Hledat v ARES dle IČO: 
U verze SQLITE na méně výkonných počítačích proces havaroval na málo paměti 
Opraveno, nemělo žádný vliv na data. 



 Přehled závazků – filtrování záznamů: 
Nefungovalo filtrování dle termínů dle období, opraveno. 

 
 

NOVĚ ZPROVOZNĚNÉ FORMULÁŘE 

PRO PODÁNÍ V PRŮBĚHU ROKU 2018 

 

 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
<5405_24_U2B.2> připraveno pro podání tvrzení v průběhu roku 2018. 
Formuláře k sestavení, včetně pokynů a letáků, zůstávají dle roku 2017. 
Do nápovědy doplněna legislativa platná od 1. 1. 2018. 
Elektronické podání možné není a to ani pro subjekty se zřízenými datovými schránkami – MF ČR to neumožňuje. 
 

 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – zkrácená verze 
<5405D_2_U2B.2> připraveno pro sestavení a podání tvrzení v průběhu roku 2018. 
Formuláře k sestavení, včetně pokynů a letáků, zůstávají dle roku 2017. 
Do nápovědy doplněna legislativa platná od 1. 1. 2018. 
Elektronické podání možné není a to ani pro subjekty se zřízenými datovými schránkami. 

 

 Přehled zdravotního pojištění 
<ZP01_17_U2B.2> připraveno pro sestavení a podání v průběhu roku 2018. 
Formuláře k sestavení, včetně pokynů a letáků, zůstávají dle roku 2017. 
Elektronické podání možné není. 

 

 Přehled sociálního pojištění 
<SP01_17_U2B.2> připraveno pro sestavení a podání v průběhu roku 2018. 
Formuláře k sestavení, včetně pokynů a letáků, zůstávají dle roku 2017. 
Elektronické podání v průběhu roku zatím není na ePortálu ČSSZ podporováno. 

 

 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo 
právnických osob 
<5466_17_U2B.5> připraveno pro sestavení a podání tvrzení v průběhu roku 2018. 
Formuláře k sestavení, včetně pokynů a letáků, zůstávají dle roku 2017. 
Do nápovědy doplněna legislativa platná od 1. 1. 2018. 
Elektronické podání je v provozu. 

 

 Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou 
<5478_14_U2B.3> připraveno pro sestavení a podání v průběhu roku 2018. 
Formuláře k sestavení, včetně pokynů a letáků, zůstávají dle roku 2017. 
Do nápovědy doplněna legislativa platná od 1. 1. 2018. 
Elektronické podání je v provozu. 

 

 Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů 
<5516_12_U2B.4> připraveno pro sestavení a podání v průběhu roku 2018. 
Formuláře k sestavení, včetně pokynů a letáků, zůstávají dle roku 2017. 
Do nápovědy doplněna legislativa platná od 1. 1. 2018. 
Elektronické podání možné není a to ani pro subjekty se zřízenými datovými schránkami – MF ČR to neumožňuje. 

 

 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  
<5459_22_U2B.4> připraveno pro sestavení a podání v průběhu roku 2018. 
Formuláře k sestavení, včetně pokynů a letáků, zůstávají dle roku 2017. 
Do nápovědy doplněna legislativa platná od 1. 1. 2018. 
Elektronické podání je v provozu. 
 



 ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na 
doplatku na daňovém bonusu z měsíčního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění 
<5241_10_U2B.3> připraveno pro sestavení a podání v průběhu roku 2018. 
Formuláře k sestavení, včetně pokynů a letáků, zůstávají dle roku 2017. 
Do nápovědy doplněna legislativa platná od 1. 1. 2018. 
Elektronické podání je v provozu. 

 

 ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na 
doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění 
<5246_10_U2B.3> připraveno pro sestavení a podání v průběhu roku 2018. 
Formuláře k sestavení, včetně pokynů a letáků, zůstávají dle roku 2017. 
Do nápovědy doplněna legislativa platná od 1. 1. 2018. 
Elektronické podání je v provozu. 

 
 

AKTUALIZACE VZOROVÉ DATABÁZE 

ČÍSELNÍKY 

 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění – aktualizováno dle změn zveřejněných MF ČR ve 3. týdnu t.r. 
 Průběžně aktualizujeme všechny číselníky v souladu s aktualizacemi v aplikaci EPO MFČR (viz veřejné rozhraní číselníků 

EPO), Změny MFČR nezveřejňuje., 

LEGISLATIVA 

Aktualizace v oblastech (viz menu Doplňky/Daňové zákony – F3):  
 02 Daně z příjmů,     
 05 Účetnictví,    
 09 Daň z přidané hodnoty,   
 12 Elektronická evidence tržeb  

 
 

 

Připravujeme 
 

Od 15.2.2018  
(připravujeme pro doplněk 01 k aktualizaci 102) 

 
 Přiznání k dani z příjmů právnických osob  

<5404_28_U2B.2> připravujeme pro sestavení a podání v průběhu roku 2018. 
Formuláře k sestavení, včetně pokynů a letáků, zůstávají dle roku 2017. 
Do nápovědy doplňujeme legislativu platnou od 1. 1. 2018. 
Elektronické podání je v provozu. 
 

 Statistické výkazy 
< STAV_18_U2B.1> v průběhu roku 2018 
Připravujeme změny pro podnikatele i pro neziskové organizace. 
Do nápovědy doplňujeme legislativu platnou od 1. 1. 2018. 

 
 
 
 
 

  



Aktualizace 101 

datum vydání:   9.1.2018 
označení balíčku:   TOX_AKT_101.zip 
 
kódové označení balíčku: : 032.014_2018.01.00 
Instalace je vyhodnocena a nabídnuta automaticky v rámci spuštění programu TO2Client.exe. 
 
Změny: 

 
červená   připraveno pro aktualizaci 101 
červená zažlucena  připravujeme 

 

NOVĚ ZPROVOZNĚNÉ FORMULÁŘE 

PRO PODÁNÍ ZA ROK 2017 

 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
<5405_24_U2B.1> připraveno pro sestavení a podání tvrzení za rok 2017. 
Nové formuláře s pokyny a letáky. Upraveny legislativní parametry pro výpočty. 
Do nápovědy doplněny i změny v legislativě vydané v průběhu roku 2017, platné pro rok 2017. 
Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky, k dispozici. 

Programové novinky 
Na formuláře Přílohy 1 (§7) a Přílohy 2 (samostatně pro §9, samostatně pro §10) doplněny nové parametry:  
Uplatňuji nižší limit u výdajů stanovených procentem z příjmů 
Poznámka 
U §10 jde o interní parametr programu TaxOff-X1, není totiž součástí nového vz24, výpočtově výdaje paušálem u §10 
neřeší ani aplikace EPO MFČR. 
Všechny 3 jsou dostupné k zatržení, pokud v Nastavení není zatržen parametr: 
Vypnout uplatnění slev na manželku i daňové zvýhodnění na děti 
V programu zapracována i nová kontrola: 

 
-- 
Pro subjekty vedoucí účetnictví doplněna (vedle dosavadní vazby na účetní výkazy sestavené přímo v programu) i 
možnost načíst hodnoty výkazů z externího XML souboru, v Nastavení je nový parametr: 
Načíst hodnoty výkazů z externího XML (ve struktuře dle EPO) Doplnění informací 



 
Zpracováno pro subjekty s výkazy dle Vyhlášky 500/2002 (podnikatelské subjekty) i pro subjekty s výkazy dle Vyhlášky 
504/2002 (neziskové organizace). 
-- 
U textových příloh k řádkům doplněna možnost zapsaný text uložit do databáze a následně jej převzít do jiného 
přiznání k dani z příjmů FO (i zkráceného) v libovolném roce (od roku 2014) u libovolného subjektu. 
-- 
Do tiskového rozhraní doplněno tlačítko: 

 



…které vytvoří PDF opis vybrané přílohy a současně tento PDF opis zařadí mezi obecné přílohy: 

 

 
Tyto jsou pak samozřejmě zahrnuty do nově vygenerovaného XML pro elektronické podání. 
 

 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – zkrácená verze 
<5405D_2_U2B.1> připraveno pro sestavení a podání tvrzení za rok 2017 
Nové formuláře s pokyny a letáky. Upraveny legislativní parametry pro výpočty. 
Nadále platí, že přiznání je možno aktivovat, pokud je u subjektu zatržen parametr Pouze závislá činnost: 

 
V jednom roce je možné mít sestaveny oba typy přiznání, jak zkrácené, tak i plné. 
Do nápovědy doplněny i změny v legislativě vydané v průběhu roku 2017, platné pro rok 2017. 
Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky, k dispozici. 

Programové novinky 
U textových příloh k řádkům doplněna možnost zapsaný text uložit do databáze a následně jej převzít do jiného 
přiznání k dani z příjmů FO (i nezkráceného) v libovolném roce (od roku 2014) u libovolného subjektu. 



-- 
Do tiskového rozhraní doplněno tlačítko: 

 
…které vytvoří PDF opis vybrané přílohy a současně tento PDF opis zařadí mezi obecné přílohy: 

  

 
Tyto jsou pak samozřejmě zahrnuty do nově vygenerovaného XML pro elektronické podání. 
 

 Přehled OSVČ zdravotní pojištění 
<ZP01_17_U2B.1> připraveno pro sestavení a podání za rok 2017. 
Zapracován nový formulář s pokyny. 
Zdravotní pojišťovny beze změn. 
Do nápovědy doplněny i změny v legislativě vydané v průběhu roku 2017, platné pro rok 2017. 
Elektronické podání u tohoto přehledu není podporováno. 

 

 Přehled OSVČ sociální pojištění 
<SP01_17_U2B.1> připraveno pro sestavení a podání za rok 2017. 



Zapracován nový formulář s pokyny. 
Do nápovědy doplněny i změny v legislativě vydané v průběhu roku 2017, platné pro rok 2017. 
Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky, k dispozici. 

Programové novinky 
Doplněno upozornění na výši přeplatku pojistného k vrácení, zohledněn limit minimálně 100,- Kč pro vrácení. 

 

 Přiznání k dani z příjmů právnických osob 
<5404_28_U2B.1> připraveno pro sestavení a podání tvrzení za zdaňovací období započatá v roce 2017. 
Nové formuláře s pokyny a letáky. 
Do nápovědy doplněny i změny v legislativě vydané v průběhu roku 2017, platné pro rok 2017. 
Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky, k dispozici. 

Programové novinky 
ro subjekty vedoucí účetnictví doplněna (vedle dosavadní vazby na účetní výkazy sestavené přímo v programu) i 
možnost načíst hodnoty výkazů z externího XML souboru, v Nastavení je nový parametr: 
Načíst hodnoty výkazů z externího XML (ve struktuře dle EPO) Doplnění informací 

 
Zpracováno pro subjekty s výkazy dle Vyhlášky 500/2002 (podnikatelské subjekty) i pro subjekty s výkazy dle Vyhlášky 
504/2002 (neziskové organizace). 
-- 
U textových příloh k řádkům doplněna možnost zapsaný text uložit do databáze a následně jej převzít do jiného 
přiznání k dani z příjmů PO v libovolném roce (od roku 2014) u libovolného subjektu. 
-- 
Do tiskového rozhraní doplněno tlačítko: 



 
…které vytvoří PDF opis vybrané přílohy a současně tento PDF opis zařadí mezi obecné přílohy: 



 
Tyto jsou pak samozřejmě zahrnuty do nově vygenerovaného XML pro elektronické podání. 
-- 
Přímo z formuláře (Další nabídka/Práce s obecnou písemností) je nyní možné sestavit a podat obecnou písemnost 
týkající se přiznání k dani z příjmů právnických osob. 

 

PRO PODÁNÍ V PRŮBĚHU ROKU 2018 

 Přiznání k dani z nemovitých věcí 
<5450_16_U2B.2> připraveno pro podání tvrzení na rok 2018. 
Formuláře k sestavení, včetně pokynů a letáků, zůstávají dle roku 2017. 
Doplněny výpočtové číselníky nových průměrných cen dle katastrů, koeficientů na rok 2018. 
Do nápovědy doplněny i změny v legislativě platné od 1. 1. 2018.  
Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky, k dispozici. 

Programové novinky 
Do rozpisu parcel i staveb doplněna možnost duplikovat vybraný záznam. 
-- 



Přímo z formuláře (Další nabídka/Práce s obecnou písemností) je nyní možné sestavit a podat obecnou písemnost 
týkající se přiznání k dani z nemovitých věcí. 
-- 
U textových příloh k řádkům doplněna možnost zapsaný text uložit do databáze a následně jej převzít do jiného 
přiznání k dani z nemovitých věcí v libovolném roce (od roku 2016) u libovolného subjektu. 
-- 
Přímo z formuláře (Další nabídka/Práce s obecnou písemností) je nyní možné sestavit a podat obecnou písemnost 
týkající se přiznání k dani z nemovitých věcí. 
 

 Přiznání k DPH 
<5401_20_U2B.3> pro sestavení a podání tvrzení v roce 2018. 
Změny ve formulářích, pokynech ani výpočtech NEJSOU. 
Do nápovědy doplněny i změny v legislativě platné od 1. 1. 2018.  
Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky, k dispozici. 

Programové novinky 
Doplněna možnost importu dat z externího souboru XML s připojením dat k původním datům. Použije se v případě 
potřeby načtení dat z více zdrojů. 
-- 
U textových příloh k řádkům doplněna možnost zapsaný text uložit do databáze a následně jej převzít do jiného 
přiznání k dani z přidané hodnoty v libovolném roce (od roku 2014) u libovolného subjektu. 
-- 
Přímo z formuláře (Další nabídka/Práce s obecnou písemností) je nyní možné sestavit a podat obecnou písemnost 
týkající se přiznání k dani z přidané hodnoty. 
 

 KONTROLNÍ HLÁŠENÍ podle § 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty 
<5593_1_U2B.4>, pro sestavení a podání v roce 2018. 
Změny ve formulářích, pokynech ani výpočtech NEJSOU. 
Do nápovědy doplněny i změny v legislativě platné od 1. 1. 2018.  
Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky, k dispozici. 

Programové novinky 
Doplněna hromadná kontrola českých DIČ v systému ADIS. 
-- 
Upraveny ovládací prvky pro správu záznamů v jednotlivých sekcích hlášení. 
-- 
Doplněna možnost importu dat z externího souboru XML s připojením dat k původním datům. Použije se v případě 
potřeby načtení dat z více zdrojů. Tato funkce je využitelná pouze u MSSQL verze, u verze SQLITE není dostupná, 
-- 
Přímo z formuláře (Další nabídka/Práce s obecnou písemností) je nyní možné sestavit a podat obecnou písemnost 
týkající se přiznání k dani z přidané hodnoty. 
 

 Souhrnné hlášení k DPH 
<5521_3_U2B.6> pro sestavení a podání v roce 2018. 
Změny ve formulářích, pokynech ani výpočtech NEJSOU. 
Do nápovědy doplněny i změny v legislativě platné od 1. 1. 2018.  
Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky, k dispozici. 

Programové novinky 
Doplněna možnost importu dat z externího souboru XML s připojením dat k původním datům. Použije se v případě 
potřeby načtení dat z více zdrojů. 
 

 Přiznání k dani z hazardních her 
<5540_1_U2B.2> připraveno pro podávání tvrzení v roce 2018.  
Formuláře k sestavení, včetně pokynů a letáků, zůstávají dle roku 2017. 
Změny v legislativě, s účinností od 1. 1. 2018 nebyly.  
Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky, k dispozici. 

Programové novinky 
U textových příloh k řádkům doplněna možnost zapsaný text uložit do databáze a následně jej převzít do jiného 
přiznání k dani z hazardních her v libovolném roce (od roku 2017) u libovolného subjektu. 



 Žádost o zrušení registrace 
<5129_2_U2B.1> 
Nový formulář s pokyny.  
Do nápovědy doplněny i změny v legislativě platné od 1. 1. 2018.  
Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky, k dispozici. 

 

 Přihlášky k registraci, Obecná písemnost  
Fyzických osob <5101_20_U2B.3> 
Právnických osob <5102_20_U2B. 3>  
Oznámení o změně registračních údajů <5111_5_U2B.2>  
Plátcovy pokladny <5105_12_U2B. 3> 
DPH <5104_6_U2B.4> 
Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro DPH <5601_1_U2B.5> 
Obecná písemnost <OBEP_1_U2B.8> vše výše připraveno pro podávání v roce 2018. 
Výše uvedené formuláře s pokyny a letáky z roku 2016 zůstávají beze změn, připraveno pro podávání i v roce 2018. 
Do nápovědy doplněny i změny v legislativě platné od 1. 1. 2018.  
Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky, k dispozici. 

 

 Daňová informační schránka 
Přihláška k nahlížení do dis <5701_1_U2B.5>, 
Žádost o zřízení daňové informační schránky <5801_1_U2B.5>, 
Plná moc <5901_1_U2B.5>, 
Žádost o zrušení daňové informační schránky <6001_1_U2B.5> vše výše připraveno pro podávání v roce 2018. 
Změny ve formulářích, pokynech NEJSOU. 
Do nápovědy doplněny i změny v legislativě platné od 1. 1. 2018.  
Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky, k dispozici. 

 

 Režim MOSS 
Žádost o registraci do režimu MOSS (EU Režim) <6101_1_U2B.5> , 
Žádost o registraci do režimu MOSS (není EU) <6102_1_U2B.5>, 
Oznámení změny registračních údajů režimu MOSS <6103_1_U2B.5>, 
Zrušení registrace režimu MOSS <6104_1_U2B.5>, 
Čtvrtletní hlášení v režimu MOSS <6105_1_U2B. 5> vše výše připraveno pro podávání v roce 2018. 
Změny ve formulářích, pokynech NEJSOU. 
Do nápovědy doplněny i změny v legislativě platné od 1. 1. 2018.  
Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky, k dispozici (platí pouze pro 
písemnosti 6101 a 6102). 
Doplnění pro ELPO 
u písemností 6103, 6104 a 6105 není možné podávat elektronicky prostřednictvím třetích stran: 
Podání je možné pouze v rámci přihlášení do aplikace MOSS na Daňovém portále. Teprve po přihlášení je možné 
soubor XML vygenerovaný programem TaxOff-X1 načíst do aplikace MOSS a přímo odtud jej podat. 
 

 Žádost o autentizační údaje do EET  
< EET_1_U2B.3> připraveno pro podávání i v roce 2018. 
Změny ve formuláři a metodice NEJSOU (platí formulář zařazený od 5. 9. 2016 do aplikace EPO2 MF ČR v rámci nové 
sekce Elektronická evidence tržeb) 

V rámci sestavení registrace není možno připojit k písemnosti žádnou přílohu, v návaznosti na EPO2, kde to umožněno 
není. 
Do nápovědy doplněny i změny v legislativě platné od 1. 1. 2018.  
Lze sestavit a podat pouze elektronicky ve speciálním režimu (podrobnosti k tomu zde http://www.etrzby.cz/cs/pred-
zahajenim-evidence-trzeb). 

 

 Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ 
<89325_9_U2B.4> připraveno pro sestavení a podání v roce 2018. 
Změny ve formuláři a pokynech NEJSOU. 
Do nápovědy doplněny i změny v legislativě platné od 1. 1. 2018.  
Elektronické podání je v provozu, u tohoto formuláře program generuje XML, tento je nutno ručně importovat na 
stránku ČSSZ. 

http://www.etrzby.cz/cs/pred-zahajenim-evidence-trzeb
http://www.etrzby.cz/cs/pred-zahajenim-evidence-trzeb


ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH FORMULÁŘÍCH 
 

 KONTROLNÍ HLÁŠENÍ podle § 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty 
<5593_1_U2B.3>, pro sestavení a podání v roce 2017. 
Do nápovědy doplněny i změny v legislativě vydané v průběhu roku 2017, platné pro rok 2017. 

Opravy 
Výpočet kontrolních hodnot v oddílu C hlášení: 
Souhrnné hodnoty základů daně pro obě snížené sazby daně se počítaly mírně odlišně, ve výpočtu nebyla zohledněna 
desetinná část částek uvedených v záznamech, pro daň na vstupu i na výstupu.  
Problém se týká se pouze nové verze TOX100, ve staré verzi TO2 toto bylo v pořádku.  

Dopady chyby na uživatele 
V případě, že po nainstalování nové verze TOX100 (od 30. 12. 2017) bylo sestaveno a podáno 
kontrolní hlášení za rok 2017, je potřeba prověřit hodnoty v sekci C (načíst na Daňový portál 
původní XML a porovnat na hodnoty po přepočtu). A pokud bylo hlášení podáno s chybnými 
hodnotami, doporučujeme realizovat opravné podání. Jedná se sice jen o minimální odchylky v 
kontrolní sekci (záznamy plnění jsou samozřejmě OK), ale FÚ by mohl kdykoli později vyžadovat 
opravné podání. 
Programové novinky 
Doplněna hromadná kontrola českých DIČ v systému ADIS. 
-- 
Upraveny ovládací prvky pro správu záznamů v jednotlivých sekcích hlášení. 
-- 
Doplněna možnost importu dat z externího souboru XML s připojením dat k původním datům. Použije se v případě 
potřeby načtení dat z více zdrojů. Tato funkce je využitelná pouze u MSSQL verze, u verze SQLITE není dostupná, 
-- 
Přímo z formuláře (Další nabídka/Práce s obecnou písemností) je nyní možné sestavit a podat obecnou písemnost týkající 
se přiznání k dani z přidané hodnoty. 
 

 Přiznání k dani z nemovitých věcí 
<5450_16_U2B.2> pro sestavení a podání v roce 2018. 

 Opravy 
Všechny dříve sestavené formuláře od roku 2009 do roku 2015, převedené z verze TO238: 
Změna listu nefungovala, objevila se chyba. Opraveno, nemělo žádný vliv na data ani uskutečněná podání 
-- 
Nově založené přiznání s převodem dat z předchozího roku, od roku 2009 do roku 2017: 
V přiznání se po založení nezobrazily hodnoty na listech. Stačilo přiznání zavřít a znova otevřít. Opraveno, šlo pouze o 
chybu zobrazení, žádný vliv na data to nemělo. 

 

 Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí 
<5546_3_U2B.3> pro sestavení a podání v roce 2018. 

Programové novinky 
U příloh 2, 2A, 2B, 2C, 2D doplněna funkce pro duplikaci listu. 

 
 
 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ ÚPRAVY 

PRÁCE ZE SUBJEKTY  

 Aktivace subjektů do roku dle výběru a nastavení uživatele 

Opraveno třídění seznamu subjektů dle české abecedy, některé znaky byly špatně zatříděny. Obdobně vyřešeno i u 

subjektů v koši. 



PRÁCE S FORMULÁŘI 

 Založení nového záznamu  

Na tlačítka pro aktivaci formulářů doplněn rychlý přístup k založení nového formuláře na pravý klik myši: 

Doplnění se týká kategorií formulářů DPH, VDFP, DSRA, JINÉ, tedy těch, kde je v podnabídce více formulářů, na pravý klik 

se nabízí ty nejčastěji používané 

 Pohyb po formuláři 

Upraven pohyb kolečkem, u některých myší mohlo kolečko vyvolat toto hlášení:

 
…na funkčnost programů vliv nemělo, pouze otravovalo. 

 

AKTUALIZACE VZOROVÉ DATABÁZE 

ČÍSELNÍKY 

 Průběžně aktualizujeme všechny číselníky v souladu s aktualizacemi v aplikaci EPO MFČR (viz veřejné 
rozhraní číselníků EPO), Změny MFČR nezveřejňuje. , 

 
 
 

Připravujeme 

PRO PODÁNÍ DAŇOVÝCH TVRZENÍ V PRŮBĚHU ROKU 2018 

Od 19.1.2018  
 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob <5405_24_U2B.2> pro sestavení a podání v průběhu roku 2018. 
 Přehled zdravotního pojištění <ZP01_17_U2B.2> pro sestavení a podání v průběhu roku 2018. 
 Přehled sociálního pojištění <SP01_17_U2B.2> pro sestavení a podání v průběhu roku 2018. 
 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 

<5466_17_U2B.5> pro sestavení a podání v průběhu roku 2018. 
 Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou <5478_14_U2B.3> pro sestavení a podání v průběhu roku 2018. 



 Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů <5516_12_U2B.4> pro sestavení a podání 
v průběhu roku 2018. 

 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti <5459_22_U2B.4> pro sestavení a podání v průběhu roku 
2018. 

 ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z 
měsíčního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění <5241_10_U2B.3> pro sestavení a podání v průběhu roku 2018. 

 ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního 
zúčtování záloh a daňového zvýhodnění <5246_10_U2B.3> pro sestavení a podání v průběhu roku 2018. 

Od 15.2.2018  
 Přiznání k dani z příjmů právnických osob <5404_28_U2B.2> pro sestavení a podání v průběhu roku 2018. 
 Statistické výkazy < STAV_18_U2B.1> v průběhu roku 2018 
 

LEGISLATIVA 

 Pracujeme na legislativních změnách v oblastech : 
04 Sociální pojištění,  
05 Účetnictví, 
12 Elektronická evidence tržeb, 
99 Ostatní. 

 

 
 
 

  



TAXOFF-X1 

 
datum vydání:   29.12.2017 
kódové označení balíčku: : 001.001_2017.04.00 

 
 

ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH FORMULÁŘÍCH 
 

PRO PODÁNÍ DAŇOVÝCH TVRZENÍ ZA ROK 2017 

 

 Přiznání k dani silniční 
<5407_16_U2B.4> připraveno pro podání tvrzení za rok 2017. 
Formuláře k sestavení přiznání, včetně přílohy, zůstávají dle roku 2016. Nová verze pokynů a letáku byla zapracována do 
nápovědy k sestavení přiznání. 
Data vložená v průběhu roku 2017 označená jako „pracovní záznam“ připravena pro podání přiznání za rok 2017. 
Ostatní přiznání sestavená v roce 2017 zůstávají beze změn. 
Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky, k dispozici. 
 

 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů f nebo p osob 
<5466_17_U2B.4> připraveno pro podání tvrzení za rok 2017. 
Formuláře k sestavení přiznání zůstaly beze změn. Byly vydány nové pokyny k sestavení a nový leták k dani z příjmů, 
zapracováno do nápovědy. Do nápovědy doplněny i změny v legislativě platné od 1. 1. 2017. 
Data vložená v průběhu roku 2017 označená jako „pracovní záznam“ připravena pro podání přiznání za rok 2017. 
Ostatní přiznání sestavená v roce 2017 zůstávají beze změn. 
Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky, k dispozici. 
 

 Vyúčtování daně z příjmů fo ze závislé činnosti 
<5459_22_U2B.3> připraveno pro podání tvrzení za rok 2017. 
Programově zapracovány nové vzory formulářů příloh vydané MF ČR, rovněž nové verze pokynů k sestavení a letáky 
zapracovány do nápovědy. Do nápovědy doplněny i změny v legislativě platné od 1. 1. 2017.  
Data vložená v průběhu roku 2017 označená jako „pracovní záznam“ připravena pro podání přiznání za rok 2017. 
Ostatní přiznání sestavená v roce 2017 zůstávají beze změn.  
Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky, k dispozici. 

 
 

NOVĚ ZPROVOZNĚNÉ FORMULÁŘE 
 

PRO PODÁNÍ DAŇOVÝCH TVRZENÍ V PRŮBĚHU ROKU 2018 

 

 Přiznání k dani silniční 
<5407_16_U2B.5> zprovozněno pro zálohy v roce 2018, případně pro případy likvidace/úmrtí subjektu v průběhu 
roku. 
Formuláře k sestavení přiznání, včetně přílohy, zůstávají dle roku 2016. Nová verze pokynů a letáku byla zapracována do 
nápovědy k sestavení přiznání (viz úpravy popsané výše). 
Při založení přiznání pro účely výpočtů zálohových povinností zaškrtněte dotaz: 



 
Data z takto označeného záznamu budou při vydání nových vzorů formulářů státní správou automaticky programem 
převedena pod nové vzory. 
Naopak v případě, že se bude jednat o podání tvrzení (úmrtí, likvidace atp…) se tento parametr při založení přiznání 
nezatrhne, tato přiznání NEBUDOU po vydání dalších vzorů v budoucnu upravována. 
Elektronické podání bude zprovozněno začátkem roku 2018, v závislosti na Daňovém portále. 
 

 Placení DNEM přes SIPO 
<5557_2_U2B.1> připraveno pro sestavení v roce 2018. 
Aktualizovaný formulář, metodika včetně pokynu a letáku zůstávají dle roku 2016. Do nápovědy doplněny i změny v 
legislativě platné od 1. 1. 2018.  
Elektronické podání státní správa nepodporuje, formulář se podává v tištěné podobě na podatelně příslušného 
územního pracoviště, případně, pokud má subjekt zřízenu datovou schránku, v PDF formátu jako příloha k datové 
zprávě. 

 

 Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem 
<5559_1_U2B.2> připraveno pro sestavení v roce 2018. 
Formulář k sestavení, včetně pokynu a letáku, zůstávají dle roku 2017. Do nápovědy doplněny změny v legislativě platné 
od 1. 1. 2018. 
Elektronické podání státní správa nepodporuje, formulář se podává v tištěné podobě na podatelně příslušného 
územního pracoviště, případně, pokud má subjekt zřízenu datovou schránku, v PDF formátu jako příloha k datové 
zprávě. 

 

 Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí 
<5546_3_U2B.3> + Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnictví k nemovité věci osvobozeného od 
daně podle § 6, § 7, § 8 a § 9 <5551_3_U2B.3> připraveno pro sestavení tvrzení v roce 2018. 
Formuláře s pokyny a letáky s platností od 11/2016 zůstávají beze změn. 
Elektronické podání státní správa nepodporuje ani do budoucna neplánuje. Formulář se podává v tištěné podobě na 
podatelně příslušného územního pracoviště, případně, pokud má subjekt zřízenu datovou schránku, v PDF formátu 
jako příloha k datové zprávě. 

 

 HLÁŠENÍ k DPH o dodání i o pořízení nového dop. prostředku 
<5526_3_U2B.6>, <5527_3_U2B.6>, pro sestavení a podání v roce 2018. 
Změny ve formulářích, pokynech ani výpočtech NEJSOU. Do nápovědy k oběma hlášením k DPH doplněny změny v 
legislativě platné od 1. 1. 2018. 
Elektronické podání státní správa nepodporuje, formulář se podává v tištěné podobě na podatelně příslušného 
územního pracoviště, případně, pokud má subjekt zřízenu datovou schránku, v PDF formátu jako příloha k datové 
zprávě. 
 

 Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření 
<5537_4_U2B.5> pro sestavení a podání v roce 2018. 
Změny ve formulářích, pokynech ani výpočtech NEJSOU. Do nápovědy k oběma hlášením k DPH doplněny změny v 
legislativě platné od 1. 1. 2018. 



Elektronické podání státní správa nepodporuje, formulář se podává v tištěné podobě na podatelně příslušného 
územního pracoviště, případně, pokud má subjekt zřízenu datovou schránku, v PDF formátu jako příloha k datové 
zprávě. 

 
 

PROGRAMOVÉ ÚPRAVY  
 

DOPLŇKY: ČÍSELNÍKY 

ČÍSELNÍK STATISTIKY OBCÍ – DOPLNĚNÍ:  

 Aktualizováno dle změn zveřejněných MF ČR ve 48. týdnu t.r. 

ČÍSELNÍK MINIMÁLNÍ MZDA – DOPLNĚNÍ:  

 Aktualizováno dle změn zveřejněných MPSV ČR ve 42. týdnu t.r. 

ČÍSELNÍK BANKOVNÍ ÚSTAVY – DOPLNĚNÍ:  

 Aktualizováno dle změn zveřejněných ČNB ve 36., 40., 45., 49. týdnu t.r. 

ČÍSELNÍK KATASTRÁLNÍ ÚŘADY - DOPLNĚNÍ:  

 Aktualizován číselník katastrálních úřadů, dle změn zveřejněných Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním ve 35, 
týdnu t.r.. 

ČÍSELNÍK FINANČNÍ ÚŘADŮ A ÚZEMNÍCH ÚPRACOVIŠŤ – DOPLNĚNÍ:  

 Připravujeme aktualizaci kontaktních údajů dle změn zveřejňovaných na webech jednotlivých územních pracovišť od 
roku 2016. 

 

DOPLŇKY-> LEGISLATIVA 

 01 Správa daní,    

 02 Daně z příjmů,     
 03 Zdravotní pojištění,    
 04 Sociální pojištění,    
 05 Účetnictví,    
 07 Daň z nemovitých věcí,   
 09 Daň z přidané hodnoty,   
 11 Odvody z elektřiny ze slunečního záření  
 12 Elektronická evidence tržeb  
 90 Zaměstnanost a mzdy,    
 99 Ostatní.      
Nedotčeny zůstaly: 
 06 Silniční daň 
 08 Daň z nabytí nemovitých věcí 
 10 Odvod z loterií a jiných podobných her 
 
 
 

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZMĚN V NOVÉ VERZI TAXOFF-X1 
 
Řada drobných úprav a vylepšení není potřeba vypisovat, narazíte na ně při práci s programem. Z těch nejdůležitějších jde o 
tyto: 
 
V administraci uživatelů je možno zadat libovolný počet záznamů, včetně příznaku „aktivní uživatel“ bez jakéhokoli omezení 
na licenci, program nyní pouze kontroluje počet současně přihlášených po výběru uživatele na přihlašovací obrazovce – tento 
nesmí přesáhnout počet zakódovaný v licenci. 
 
Pro lepší zobrazení pracovní plochy doplněna možnost definovat mřížku tabulky, jde o nový parametr Barva mřížky záznamů 
na kartě Vizuální rozlišení. 
 



Upravena konvence pro Názvy souborů, tak aby nedocházelo k chybám v důsledku příliš dlouhých souborových názvů. 
Prosím, projděte si (a případně upravte dle uvážení) nastavení na kartě Názvy souborů (PDF-XML-TXT-ZFO). 
 
Do seznamu subjektů, ke všem maskám, doplněn sloupec termín plateb – je u subjektu zatržen, pokud má subjekt jakoukoli 
povinnost z nataveného intervalu pro finanční závazky k termínu na kartě Obecně. Zobrazí se, pokud je v nastavení na kartě 
Daňový kalendář zatržen nový parametr v sekci Upozornění na termíny plateb.  
 
U elektronického podání doplněny parametry umožňující agregování procesů pro elektronické podání, viz sekce Komunikace 
s Daňovým portálem na kartě Nastavení pro elektronickou komunikaci. Tip pro nastavení:  
Zapnout online-kontrolu na EPO při vygenerování XML, to je ten první parametr, zatrhnout i procesy v 1 kroku, to je ten 
druhý: 

 
Nastavit pro podání v 1 kroku propustné chyby ignorovat: 

 
Takto pak bude mít uživatel možnost posoudit závažnost propustné chyby bezprostředně po vytvoření XML, následně, pokud 
bude chtít, tak pak může XML podat bez problémů jedním klikem i s touto chybou. Anebo se vrátit do formuláře a provést 
opravy. 
 
Aktivace subjektů do dalšího roku je rozšířena o možnost zařadit subjekty jedním klikem souhrnně dle předchozího roku 
 
Do správy dokumentů doplněna funkce pro vytvoření 1 PDF souboru z vybraných dílčích PDF souborů. 
 
V ovládání formulářů doplněna/sjednocena nástrojová lišta, u některých formulářů doplněna možnost interaktivně vytvořit a 
odeslat obecnou písemnost týkající se právě sestavovaného formuláře (týká se to Přiznání k dani z příjmů právnických osob, 
Přiznání k dani z přidané hodnoty, KONTROLNÍ HLÁŠENÍ k DPH, Přiznání k dani z nemovitých věcí a Přiznání k dani z nabytí 
nemovitých věcí od 1. 11. 2016) 
 
Další doplnění, týkající se formulářů, které budou uvolňovány v avizovaných termínech, budou přehledně popsány v rámci 
vydání doplňků. 
 
 
 

Připravujeme 

PRO PODÁNÍ DAŇOVÝCH TVRZENÍ ZA ROK 2017 

Od 5.1.2018 
 Přiznání k dani z příjmů právnických osob <5404_28_U2B.1> pro sestavení a podání tvrzení za zdaňovací období 

započatá v roce 2017. Související účetní výkazy budou rovněž zprovozněny. 
 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob <5405_24_U2B.1> pro sestavení a podání tvrzení za rok 2017. 
 Přehled zdravotního pojištění <ZP01_17_U2B.1> pro sestavení a podání za rok 2017. 
 Přehled sociálního pojištění <SP01_17_U2B.1> pro sestavení a podání za rok 2017. 

 



PRO PODÁNÍ DAŇOVÝCH TVRZENÍ V PRŮBĚHU ROKU 2018 

Od 5.1.2018  
 Přiznání k DNEM <5450_16_U2B.2> pro podání tvrzení na rok 2018. 
 Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ <89325_9_U2B.4> pro sestavení a podání v roce 2018. 
 Přiznání k DPH <5401_20_U2B.3> pro sestavení a podání tvrzení v roce 2018. 
 KONTROLNÍ HLÁŠENÍ podle § 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty <5593_1_U2B.4>, 

Souhrnné hlášení k DPH <5521_3_U2B.6> pro sestavení a podání v roce 2018. 
 Přiznání k dani z hazardních her <5540_1_U2B.2> pro podávání tvrzení v roce 2018.  
 Žádost o zrušení registrace <5129_2_U2B.1> 
 Přihláška k registraci FO <5101_20_U2B.3> 

Přihláška k registraci PO <5102_20_U2B. 3>  
Oznámení o změně registračních údajů <5111_5_U2B.2>  
Přihláška k registraci - plátcovy pokladny <5105_12_U2B. 3> 
Přihláška k registraci DPH <5104_6_U2B.4> 
Obecná písemnost <OBEP_1_U2B.8> vše výše pro podávání v roce 2018. 

 Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro DPH <5601_1_U2B.5>, 
Přihláška k nahlížení do dis <5701_1_U2B.5>, 
Žádost o zřízení daňové informační schránky <5801_1_U2B.5>, 
Plná moc <5901_1_U2B.5>, 
Žádost o zrušení daňové informační schránky <6001_1_U2B.5> vše výše pro podávání v roce 2018. 

 Žádost o registraci do režimu MOSS (EU Režim) <6101_1_U2B.5> , 
Žádost o registraci do režimu MOSS (není EU) <6102_1_U2B.5>, 
Oznámení změny registračních údajů režimu MOSS <6103_1_U2B.5>, 
Zrušení registrace režimu MOSS <6104_1_U2B.5>, 
Čtvrtletní hlášení v režimu MOSS <6105_1_U2B.5> vše výše pro podávání v roce 2018. 

 Žádost o autentizační údaje do EET < EET_1_U2B.3> pro podávání i v roce 2018. 
 

PRO PODÁNÍ DAŇOVÝCH TVRZENÍ V PRŮBĚHU ROKU 2018 

Od 19.1.2018  
 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob <5405_24_U2B.2> pro sestavení a podání v průběhu roku 2018. 
 Přehled zdravotního pojištění <ZP01_17_U2B.2> pro sestavení a podání v průběhu roku 2018. 
 Přehled sociálního pojištění <SP01_17_U2B.2> pro sestavení a podání v průběhu roku 2018. 
 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 

<5466_17_U2B.5> pro sestavení a podání v průběhu roku 2018. 
 Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou <5478_14_U2B.3> pro sestavení a podání v průběhu roku 2018. 
 Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů <5516_12_U2B.4> pro sestavení a podání 

v průběhu roku 2018. 
 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti <5459_22_U2B.4> pro sestavení a podání v průběhu roku 

2018. 
 ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z 

měsíčního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění <5241_10_U2B.3> pro sestavení a podání v průběhu roku 2018. 
 ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního 

zúčtování záloh a daňového zvýhodnění <5246_10_U2B.3> pro sestavení a podání v průběhu roku 2018. 

Od 15.2.2018  
 Přiznání k dani z příjmů právnických osob <5404_28_U2B.2> pro sestavení a podání v průběhu roku 2018. 
 Statistické výkazy < STAV_18_U2B.1> v průběhu roku 2018 

 
 
 
 

NÁROKY NA PROVOZ 
 
Pro bezproblémový chod softwaru TaxOff-X1 je potřeba libovolný počítač s operačním systémem (OS) Microsoft Windows 
(od verze 7) jakékoli edice, případně vyšší verze OS. Dále stabilní připojení k internetu. 
V OS musí být nainstalován ovladač tiskového výstupu a formát pro tisk musí být nastaven na A4. 



Rozlišení monitoru počítače pro správné (úplné) zobrazení všech prvků softwaru TaxOff musí být nastaveno minimálně na 
1024 x 768. 
 
Výrobce doporučuje operační systém Windows 10, LCD monitor 24" s rozlišením 1920 x 1080, případně větší monitor s 
vyšším nativním rozlišením. 

 
 

INSTALACE AKTUALIZACÍ 
 
Stažení i instalace aktualizací (nebo doplňků k aktualizacím) zajišťuje automaticky vstupní modul TO2Client.exe 
v rámci normálního spuštění programu. 
V případě, že je zjištěna nová aktualizace (nebo doplněk k aktualizaci), je uživatel v rámci přihlášení do programu 
upozorněn, například: 

 
 
Po spuštění jsou staženy aktualizace z webu a je zahájen instalační proces (reinstalace databází a kopírování 
komponent), v případě že existuje více aktualizací (např. 101, 101-D01, 102), nainstaluje se vše v jednom kroku. 
Po dokončení instalace program nabídne přihlášení uživatele, v případě že má uživatel nastaveno automatické 
přihlášení, dojde ke spuštění a nabídne se pracovní plocha. 
 

VERZE PRO 2 A VÍCE UŽIVATELE (SÍŤOVÝ PROVOZ) 

Vždy je nutné provádět instalaci aktualizací nejprve na souborovém serveru, kde je umístěna sdílená databáze; 
současně jsou zde i programy, umožňující správci vzdáleně administrovat parametry a nastavení jednotlivých 
uživatelů. V případě, že aktualizace na souborovém serveru není provedena, objeví se na stanici při spuštění 
libovolného uživatele toto upozornění, například: 



 
 
Protože již není možný režim aktualizací „off-line“, jako tomu bylo dosud u předchozí ABS verze, byl do Nastavení 
doplněn parametr pro Správce: 

 
Takto je možno zajistit, aby instalaci aktualizace neprovedl nikdo jiný, než Správce. Parametr není nutné 
nastavovat pro všechny uživatele jednotlivě, stačí jednou v rámci nastavení Správce, případně u kteréhokoli jiného 
uživatele. 
 
Protože již není možný režim aktualizací „off-line“, není umožněno stahování aktualizací ručně z webu a ani 
webová stránka Důležité aktualizace již tuto možnost neposkytuje. 

https://www.u2brno.cz/Klient/KlientDuleziteAktualizace.aspx

